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لوبريف كشركة  تأسيس 
ذات مسؤولية محدودة 

تحت اسم (شركة بترومين 
التشحيم) فيما  زيت  لتكرير 

بترومين  بين مؤسسة 
بنسبة (٧٠٪)، وشركة 

موبيل بنسبة (٣٠٪).

١٩٨٣ زيادة الطاقة 
إنتاج  اإلنتاجية في مرفق 

جدة لتصبح (٢٢٠) ألف 
طن متري تقريًبا. 

١٩٩١ زيادة الطاقة 
إنتاج  اإلنتاجية في مرفق 

جدة لتصبح (٢٤٠) ألف 
طن متري تقريًبا. 

ينبع بطاقة  إنتاج  تشغيل مرفق 
إنتاجية تقارب (٣٠٠) ألف طن متري، 
مما أدى لتحسين التاكمل مع مرفق 
إنتاج جدة مما رفع الطاقة اإلنتاجية 

في مرفق جدة لما يقارب (٢٦٠) 
ألف طن متري. ورفع ذلك الطاقة 

اإلنتاجية للشركة لما يقارب (٥٦٠) 
ألف طن متري من الفئة األولى من 

زيوت األساس.

إنتاج جدة  تشغيل مرفق 
تقارب  إنتاجية  بطاقة 

(١٨٠) ألف طن متري من 
الفئة األولى لزيوت 

األساس.

نقل حصة مؤسسة 
لوبريف،  بترومين في 

والتي تمثل (٧٠٪)، إلى 
السعودية. أرامكو 

استحواذ شركة جدوى 
على  الصناعي  لالستثمار 

البالغة  حصة شركة موبيل 
(٣٠٪) في الشركة.

تشكيل تحالف أرامكو 
لزيوت األساس واعتماد 

العالمات التجارية ألرامكو 
السعودية.

تم إدراج لوبريف بنجاح في السوق 
المالية السعودية، واكن االكتتاب 

العام األولي من أكبر االكتتابات 
في عام ٢٠٢٢م، بنسبة تغطية 

بلغت ٢٩٫٥ مرة من إجمالي 
األسهم المطروحة.

بتحسين  لوبريف  قامت 
إنتاج ينبع  التاكمل بين مرفق 
ومرفق إنتاج جدة، مما أدى 
إلى زيادة الطاقة اإلنتاجية 
لمرفق إنتاج جدة لتصبح ما 

يقارب (٢٧٥) ألف طن متري، 
مما رفع طاقة لوبريف 

اإلنتاجية إجماًال لتصبح ما 
يقارب (٥٧٥) ألف طن متري 

من الفئة األولى لزيوت 
األساس.

إكمال مشروع التوسعة 
األول في ينبع، وإضافة 

٧١٠٫٠٠٠ طن متري 
إلى الطاقة اإلنتاجية.

توقيع اتفاقية مع أرامكو السعودية 
للحصول على كمية إضافية من الزيت 

الخام المختزل، والتي باإلضافة إلى مبادرة 
تحول األعمال رفعت إنتاج لوبريف بأكثر من 

(٩٠) ألف طن متري.

١٩٧٦١٩٧٧١٩٨٣١٩٩٦١٩٩٧٢٠٠٧٢٠١٧ ٢٠١٣٢٠١٩٢٠٢٢

IPO

٢٠٢١

تاريخ لوبريف
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لوبريف تاريخ�لوبريف1ي�



لكمة رئيس 
مجلس اإلدارة

أسفرت�جهودنا�عن�
أداء�تشغيلي�قوي�نجم�
عنه�نمو�في�حجم�زيوت�

األساس،�األمر�الذي�
أسهم�في�تحقيق�أداء�

مالي�متميز

لم�تقتصر�النتائج�على�ما�تحقق�في�مجال�زيوت�األساس،�
حيث�نركز�على�سالمة�عملياتنا�من�خالل�نظام�إدارة�السالمة�

في�الشركة�والذي�تم�إعداده�منذ�كثر�من��10سنوات

األعزاء مساهمو شركة لوبريف

يسرني�أن�أضع�بين�أيديكم�التقرير�السنوي�

لمجلس�إدارة�شركة�لوبريف�لعام�2022م،�

الذي�نستعرض�فيه�أداء�الشركة�ونلقي�

الضوء�على�أبرز�المستجدات�خالل�العام.

اكن�العام�بالغ�األهمية�بالنسبة�إلى�

لوبريف.�ففي�هذا�العام�الذي�اتسم�

بالتوتر�الجغرافي�السياسي�وعدم�اليقين�

االقتصادي،�واصلنا�التركيز�على�نقاط�قوتنا�

األساسية�التي�قادتنا�ألن�نكون�المورد�

الرئيسي�لزيوت�األساس�في�المنطقة.�لقد�

استفدنا�من�بيئة�هامش�التكسير�القوية�

من�خالل�االعتماد�على�موثوقيتنا�العالية�

وحسن�استخدام�األصول�وتنفيذ�مبادرات�

برنامج�التحول.�وأسفرت�جهودنا�عن�أداء�

تشغيلي�قوي�نجم�عنه�نمو�في�حجم�زيوت�

األساس،�األمر�الذي�أسهم�في�تحقيق�أداء�

مالي�متميز.

واتضح�ذلك�من�خالل�تحقيق�أرقام�قياسية�

من�حيث�اإليرادات�السنوية�وصافي�الدخل�

والتدفقات�النقدية�الحرة.�وهو�ما�يعتبر�

انعاكسًا�لربحيتنا�العالية�ومرونتنا،�وهذا�

يتضح�من�خالل�نسبة�العائد�على�رأس�

المال�المستخدم.�وقد�شجعت�هذه�النتائج�

المتميزة�مجلس�اإلدارة�على�التوصية�

بتوزيع�أرباح�مجزية�عن�النصف�الثاني�من�

عام�2022م،�ليتم�اعتمادها�من�قبل�

المساهمين�في�الجمعية�العامة�القادمة.

وبصفتنا�منتجًا�متميزًا�لزيوت�األساس،�فإننا�

نتمتع�بموقع�فريد�في�سوق�زيوت�األساس�

نظًرا�لقوتنا�المالية�وموقعنا�الجغرافي�

ومواقعنا�المميزة�في�سلسلة�القيمة،�

لك�ذلك�مقترنا�بهيلك�تلكفة�تنافسي.�

وعلى�الرغم�من�تغير�ديناميكية�السوق،�

فقد�حافظنا�على�نهجنا�الحذر�والمحكم�

في�اتخاذ�قراراتنا�التجارية،�مع�األخذ�في�

االعتبار�التحول�الحالي�في�الطلب�على�

زيوت�األساس�من�الفئات�األولى�للفئات�

الثانية�والثالثة،�والتركيز�على�تحديد�

واغتنام�الفرص�التي�يوفرها�هذا�التحول�

في�السوق.�ونحن�ملتزمون�بالتركيز�على�

توليد�القيمة�للمساهمين�من�خالل�تقييم�

فرص�النمو�طويلة�األجل�التي�تلبي�أهداف�

العائد�المرتفع�الموضوعة،�حيث�نهدف�إلى�

الحفاظ�على�سجلنا�الحافل�بالنمو�ذي�القيمة�

المضافة.

لم�تقتصر�النتائج�على�ما�تحقق�في�مجال�

زيوت�األساس،�حيث�نركز�على�سالمة�عملياتنا�

من�خالل�نظام�إدارة�السالمة�في�الشركة�

والذي�تم�إعتماده�منذ�أكثر�من��10سنوات،�

ويمكن�مالحظة�النجاح�في�هذا�النظام�من�

خالل�إجمالي�معدل�الحوادث،�الذي�بقي�

بمعدل�صفر�حوادث�ألكثر�من�ثالث�سنوات،�ما�

يعكس�أداء�استثنائيا�وفق�مقاييس�القطاع.

إنه�لمن�دواعي�سرورنا�أن�نبدأ�هذا�العام�

كشركة�مساهمة�عامة�مع�مساهمين�

جدد.�ونحن�على�دراية�بالمسؤولية�اإلضافية�

وتوقعات�المساهمين�الذين�وضعوا�ثقتهم�

فينا.�وبالنيابة�عن�مجلس�اإلدارة�وفريق�

اإلدارة�التنفيذية�للشركة،�نؤكد�لجميع�

مساهمينا�أننا�سنعمل�من�أجل�استدامة�

النمو�واالرباح�لمساهمينا.

 األستاذ إبراهيم
بن قاسم البوعينين

رئيس مجلس اإلدارة
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لوبريف لكمة�رئيس�مجلس�اإلدارة1ي�



لكمة الرئيس 
والمدير التنفيذي

الكرام، المساهمين  السادة 

إنه�لشرف�كبير�لي�أن�أغتنم�هذه�الفرصة�

التي� المنجزات� الستعراض�العديد�من�

حققتها�لوبريف�في�عام�2022م،�ولعل�

من�أبرز�هذه�المنجزات�اإلدراج�الناجح�

السعودية،� المالية� السوق� للشركة�في�

والتقدم�الذي�أحرزناه�في�تنفيذ�مبادرات�

التحول.�لقد�اكن�بحق�عامًا�رائًعا�للشركة،�

حيث�أكد�تفردنا�كفرصة�استثمارية،�وأظهرنا�

لمساهمينا. توليد�قيمة� قدرتنا�على�

لقد�حققنا�أرقاما�قياسية�من�حيث�مبيعات�

زيوت�األساس،�والعوائد،�وصافي�الدخل،�

لذلك،� الحرة.�ونتيجة� النقدية� والتدفقات�

أعلن�مجلس�إدارتنا�عن�توصيته�بدفع�

توزيعات�أرباح�بلغت�نحو��840مليون�ريال�

سعودي،�أو��5٫0ريااًل�للسهم.

وبموازاة�ذلك،�نجحنا�في�الحفاظ�على�

الحفاظ� المتميز�من�خالل� التشغيلي� سجلنا�

الربع�بنسبة� على�أعلى�توافر�مياكنيكي�في�

100٪�تقريًبا،�واإلستغالل�األمثل�للطاقة�

اإلنتاجية�بنسبة�88٫8٪�في�2022م،�مايزيد�

عن�متوسط�قدرة�الصناعة،�مع�معدل�

للتسجيل.� القابلة� للحوادث� إجمالي�)صفر(�

أحرزنا�تقدمًا�ملحوظًا�في�مبادراتنا�المتعلقة�

بالتحول،�حيث�قمنا�بتوسعة�مرافقنا�اإلنتاجية�

في�ينبع�بنجاح�الستيعاب��50الف�برميل�في�

اليوم�من�اللقيم.�ونجري�حالًيا�مناقشات�مع�

شركة�أرامكو�السعودية�لزيادة�مخصصاتنا�

من�النفط�الخام�لتحقيق�نمو�أكبر�في�أحجام�

إنتاج�زيوت�األساس.

نظًرا�لتحول�الطلب�على�زيوت�األساس�من�

الفئة�األولى�إلى�الفئتين�الثانية�والثالثة،�

فنحن�نستفيد�من�شراكئنا�في�تحالف�أرامكو�

السعودية�لزيوت�األساس�لتلبية�الطلب�

الحالي�على�الفئة�الثالثة�من�زيوت�االساس�

في�سوقنا�الرئيسي،�مع�االستمرار�في�تنفيذ�

مشروع�التوسعة�الثانية�لزيادة�اإلنتاج�من�

زيوت�األساس�ذات�الهامش�المرتفع.

تقوم�لوبريف�بخلق�القيمة�لمساهميها،�
وتهتم�ببرامج�المسؤولية�االجتماعية�لديها،�

والذي�يركز�على�المجتمعات�المحلية

تم�توقيع�خمس�مذكرات�تفاهم�لدعم�تطوير�

مجمع�صناعات�الزيوت�بينبع�الذي�يهدف�إلى�

بناء�صناعات�متخصصة�داخل�المملكة.�سيؤدي�

ذلك�إلى�زيادة�حجم�مبيعاتنا�المحلية�باإلضافة�

إلى�تعزيز�توافق�لوبريف�مع�رؤية�المملكة�

.2030

تلتزم�لوبريف�تماًما�بجهود�االستدامة�في�

المملكة،�ويتضح�هذا�االلتزام�بخفض�بصمتنا�

البيئية�من�خالل�تحقيق�تخفيض�نسبة�حرق�

الغاز�بنسبة�70٪�في�عام��2022مقارنًة�

بعام�2021.

تقوم�لوبريف�بخلق�القيمة�لمساهميها،�

وببرامج�المسؤولية�االجتماعية�لديها،�والذي�

يركز�على�المجتمعات�المحلية،�وتقوم�بتنفيذ�

العديد�من�البرامج�المستمرة�منذ�سنوات�

عديدة�لصالح�المجتمعات�المحلية.�ويشمل�

ذلك،�دون�حصر،�دعم�ماراثون�األشخاص�

ذوي�اإلعاقة،�وكذلك�دعم�األسر�المحتاجة�

خالل�شهر�رمضان�المبارك.�وتركز�المبادرات�

المجتمعية�الجديدة�على�تعزيز�ريادة�األعمال�

ودعم�تعليم�المجتمع�وصحته.

لوبريف�هي�شركة�ذات�وجود�راسخ،�

وتتمتع�بماكنة�قوية�في�السوق�وسجل�

حافل�من�حيث�المرونة�المالية،�وااللتزام�

وبينما� المستدامة.� األعمال� بممارسات�

المستقبل،�سنمضي�قدمًا� إلى� نتطلع�

في�البناء�على�نقاط�قوتنا�ومواصلة�

لمنتجاتنا،�وزيوت� األمثل� المزيج� التركيز�على�

األساس�ذات�الهامش�المرتفع،�والتحويل�

االستثمار. النقدي،�والعائد�على�

النعيم طارق 

التنفيذي والمدير  الرئيس 

إجمالي الحوادث المسجلة

صفر حوادث

إنتاج زيوت األساس 

439 
ريال�سعودي�/�طن�متري

تلكفة الوحدة
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لوبريف لكمة�الرئيس�والمدير�التنفيذي1ي�



أبرز أحداث عام 2022م

الربع�األول
وقعت�لوبريف�مذكرة�تفاهم�مع�	 

شركة�يودس��uODS-�وهي�شركة�

تابعة�لجامعة�الملك�عبدالله�للعلوم�

والتقنية،�لتجربة�تقنية�uODS.�حيث�

تقوم�تقنية��uODSبإزالة�الكبريت�من�

زيت�الوقود�الثقيل�في�ظروف�التشغيل�

المعتدلة�دون�الحاجة�إلى�الهيدروجين.�

سيكون�التنفيذ�الناجح�للتكنولوجيا�التي�

طورتها�جامعة�الملك�عبدالله�للعلوم�

والتقنية�إنجاًزا�بارًزا�للمملكة�وسيعزز�

رؤيتها�البيئية�ويضمن�مستقباًل�أكثر�

استدامة�للنفط�على�مستوى�العالم.

وقعت�لوبريف�عقد�شحن�جديد�طويل�	 

األجل�مع�أحد�مالكي�السفن�المعروفين�

للتخفيف�من�مخاطر�توفر�السفن�وتعزيز�

استدامة�األعمال�والوصول�اإلقليمي.�

وهذا�يتماشى�مع�استراتيجيات�لوبريف�

للتصدير�والشحن�طويلة�المدى.�ومن�

شأن�هذا�العقد�أن�يسهل�من�عمليات�

التسليم�المستمرة�والمتواصلة�للشركة�

إلى�إفريقيا�والشرق�األوسط�والهند.�

باإلضافة�إلى�ذلك،�سيؤدي�هذا�التوقيع�

إلى�استقرار�تاكليف�الشحن�مقارنة�

بالصفقات�الفورية�في�السوق.

الربع�الثاني

الربع�الرابعالربع�الثالث

وقعت�لوبريف�مذكرة�تفاهم�مع�	 

شركة��APARلبناء�مصنع�زيوت�

المحوالت�بطاقة��40ألف�طن�في�

مجمع�صناعات�الزيوت�بينبع.�هذا�

علما�أن�شركة��APARهي�واحدة�

من�الشراكت�الصناعية�العالمية�

الرئيسية�المتواجدة�في�أكثر�من�

�125دولة�وتتمتع�بحصة�سوقية�

تبلغ�40٪�من�سوق�زيوت�المحوالت�

في�المملكة�العربية�السعودية.�

ستدعم�مذكرة�التفاهم�هذه�

استراتيجية�مجمع�صناعات�الزيوت�

بينبع�الخاصة�بلوبريف�للتنويع�من�

زيوت�السيارات�إلى�تخصصات�أخرى�

ودعم�توطين�هذه�المنتجات�في�

المملكة�العربية�السعودية.

وقعت�لوبريف�وشركة�بترومين�	 

وشركة��GEMSمذكرة�تفاهم�لتطوير�

نظام�إدارة�الزيت�المستخدم�في�

المملكة�العربية�السعودية�إلنشاء�

نظام�بيئي�إلعادة�تدوير�الزيوت�

المستعملة،�وبالتالي�تلبية�المعايير�

العالية�لمنتجات�زيوت�األساس.

وافق�مجلس�اإلدارة�على�قرار�االستثمار�	 

النهائي�لمشروع�التوسعة�الثانية،�والذي�

يهدف�إلى�توسيع�الوحدات�الحالية�إلى�

أقصى�طاقتها�اإلنتاجية�الممكنة�وزيادة�

إنتاج�زيوت�األساس�من�الفئة�الثانية�

أو�البدء�بإنتاج�زيوت�األساس�من�الفئة�

الثالثة.�وسيؤدي�ذلك�إلى�زيادة�الطاقة�

اإلنتاجية�من�زيوت�األساس�لمرفق�ينبع�

إلى�نحو��1٫3مليون�طن�متري�سنوًيا.�

من�المتوقع�أن�تبلغ�تلكفة�المشروع�

حوالي�560-�750مليون�ريال�سعودي�

وسيبدأ�اإلنتاج�بحلول�العام�2025م.

االنتهاء�من�تحديث�وحدة�التقطير�	 

الفراغي�واالختبار�في�ينبع�لزيادة�سعة�

المواد�الخام�في�مرفق�ينبع�من�45 

ألف�برميل�في�اليوم�إلى��50ألف�

برميل�في�اليوم،�وهو�ما�يعادل�حوالي�

80-�90ألف�طن�من�زيوت�األساس.

تم�إدراج�لوبريف�بنجاح�في�السوق�	 

المالية�السعودية،�واكن�االكتتاب�العام�

األولي�من�أكبر�االكتتابات�في�عام�

2022م،�بنسبة�تغطية�بلغت�29٫5 

مرة�من�إجمالي�األسهم�المطروحة.

وقعت�لوبريف�اتفاقية�توريد�مع�	 

الهيئة�المصرية�العامة�للبترول�لتوريد�

ما�يصل�إلى��45ألف�طن�من�مخزون�

أرامكو�DURA �150برايت�لعام�2022م.�

وشهدت�هذه�الخطوة�على�نجاح�التركيز�

االستراتيجي�للشركة�في�زيادة�إمدادات�

زيت�األساس�لتحالف�أرامكو�إلفريقيا.

أكملت�لوبريف�تحميل�أول�سفينة�من�	 

ميناء��94الذي�تم�تشغيله�حديًثا�في�

ينبع.�وقد�أدى�التعاون�بين�لوبريف�

وإدارة�الفرضة�الغربية�في�أرامكو�إلى�

بدء�تشغيل�هذا�الرصيف�في�الوقت�

المناسب�في�أوائل�العام�2022م.�

وأصبحت�لوبريف�اآلن�قادرة�على�تصدير�

زيوت�األساس�الخاصة�بها�باستخدام�

الرصيفين��93و�94،�مما�يزيد�من�كفاءة�

سلسلة�التوريد�ويحسن�موثوقية�إمداد�

الشركة�والوصول�إلى�األسواق�العالمية.

 	 Airوقعت�لوبريف�مذكرة�تفاهم�مع�

�Liquideلتقييم�إنتاج�الهيدروجين�األخضر�

باستخدام�التحليل�الكهربائي�الذي�سيتم�

تغذيته�بالطاقة�المتجددة�من�مدينة�

ينبع�الصناعية.�ومن�شأن�هذا�المشروع�

أن�يقلل�من�انبعاثات�الكربون�لدى�لوبريف�

ويوفر�الهيدروجين�األخضر�لمشروع�زيوت�

التشحيم��Value Parkالتابع�للشركة.
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المراكز�التسويقية�العالمية�-�المراكز�اللوجستية�الرئيسية�في�الشرق�األوسط�وأفريقياأعمال لوبريف

تحالف�أرامكو�لزيوت�األساس

تقع�بالقرب�من�أسواق�
االستهالك�الرئيسية

مرفق ينبع 

1,070٫000 طن�متري
الطاقة اإلنتاجية السنوية

مرفق جدة 

275٫000 طن�متري
الطاقة اإلنتاجية السنوية

الطاقة اإلنتاجية السنوية للشركة

+1٫3 مليون�طن�متري

 جنوب أفريقيا
)ُمدارة�من�قبل�شريك�استراتيجي(

 المملكة العربية السعودية
)ُمدارة�/�مستأجرة�من�قبل�لوبريف(

 اإلمارات العربية المتحدة
)ُمدارة�/�مستأجرة�من�قبل�لوبريف

 تنزانيا
)ُمدارة�من�قبل�شريك�استراتيجي(

إن�الشركة�هي�المنتج�الوحيد�لزيوت�األساس�

غير�المكررة�في�المملكة�وأحد�أكبر�منتجي�

زيوت�األساس�في�العالم.�وُتباع�منتجات�

الشركة�في�المملكة�وفي�أنحاء�العالم�

بما�يشمل�منطقة�الشرق�األوسط�وشمال�

أفريقيا�واألمريكيتين�وأوروبا.�وتنتج�الشركة�

العديد�من�منتجات�زيوت�األساس�من�الفئة�

األولى�والفئة�الثانية،�كما�أنها�تنتج�العديد�

من�المنتجات�الثانوية�مثل�األسفلت،�وزيت�

وقود�السفن�الثقيل،�والشمع�الخامل،�

ومستخلص�البرايت�ستوك،�والكبريت،�

والمنتجات�البيضاء�مثل�الديزل�فائق�انخفاض�

الكبريت�والنافثا�وسائل�الحفر.�

يتمثل�العمل�األساسي�لشركة�لوبريف�في�

إنتاج�وتوزيع�زيوت�أساس�عالية�الجودة�

ومشتقات�بترولية�أخرى.�تدير�لوبريف�

مرفقين�في�ينبع�وجدة�إلنتاج�زيوت�األساس�

من�الفئتين�األولى�والثانية.�تبلغ�الطاقة�

اإلنتاجية�السنوية�لمرفق�جدة�نحو�275 

ألف�طن�متري�من�زيوت�األساس�من�الفئة�

األولى.�وبعد�زيادة�قدرة�مرفق�ينبع�إلى�

الحد�األقصى�في�عام�2021م،�زادت�الطاقة�

اإلنتاجية�اإلجمالية�للشركة�إلى�أكثر�من�1٫3 

مليون�طن�متري�من�زيوت�األساس�من�الفئة�

األولى�والفئة�الثانية�سنوًيا.

كجزء�من�تحالف�زيوت�األساس�ألرامكو،�

تقوم�المجموعة�بشراء�زيوت�األساس�من�

الفئة�الثالثة�من�أعضاء�التحالف�اآلخرين�

وبيعها�في�السوق�المحلية�وأسواق�الشرق�

األوسط.�ويتم�استخدامها�في�مجموعة�

واسعة�من�زيوت�التشحيم�الصناعية�

والسيارات�من�قبل�مجموعة�من�العمالء.�

لوبريف�عضو�في�تحالف�أرامكو�السعودية�

لزيوت�األساس،�إلى�جانب�إس�أويل�وموتيفا،�

مع�منطقة�تسويق�في�الشرق�األوسط�)بما�

في�ذلك�باكستان(�وأفريقيا.

أعضاء�التحالف�ُتّسوق�منتجاتها�الرئيسية�

تحت�عالمات�تجارية�مرخصة�من�ِقبل�أرامكو�

السعودية.�وُتسّوق�منتجات�الفئة�األولى�

من�زيوت�األساس�تحت�عالمة�»أرامكو�دورا«،�

ومنتجات�الفئة�الثانية�من�زيوت�األساس�تحت�

عالمة�»أرامكو�بريما«،�ومنتجات�الفئة�الثالثة�

من�زيوت�األساس�تحت�عالمة�»أرامكو�ألترا«.

تتمتع�لوبريف�بسمعة�طيبة�لجودتها�

وموثوقيتها�في�سوق�زيوت�التشحيم�

العالمية،�وتمضي�في�البحث�عن�فرص�

السوق�الجديدة�للنمو�والتوسع�المستقبلي�

في�هذا�القطاع.

موتيفالوبريف

إس أويل 
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نموذج أعمال لوبريف

المواطنة�المسؤولة�للشركة�مدفوعة�بالقيم

لوبريف�هي�شركة�مواطنة�مسؤولة.�تؤثر�الشركة�في�المجتمع�بشلك�إيجابي�بحضورها،�وتلتزم�

بمسؤوليتها�االجتماعية.�الراكئز�األساسية�األربعة�لمنظومة�هذه�القيم�هي؛

الرؤية

تتمثل�رؤية�لوبريف�في�أن�تصبح�المورد�الرئيسي�

لزيوت�األساس�الممتازة�والمنتجات�المتخصصة�في�

األسواق�النهائية�الرئيسية.

الرسالة

تسعى�لوبريف�جاهدة�لتحقيق�التميز�في�إنتاج�

زيوت�األساس�والمنتجات�المتخصصة.

السالمة:

تحمي�لوبريف�مجتمعها�وتأمن�مواردها�من�خالل�

بيئة�عملها�االمنة�وفي�إطار�عمليات�موثوقة.

النزاهة:

تدير�لوبريف�أعمالها�بأخالقية�واحترام.

التميز:

تنجز�لوبريف�ما�تعد�به�وتسعى�جاهدة�

لتجاوز�ما�هو�متوقع�منها�تحقيقه.

المساءلة:

لوبريف�مسؤولة�أمام�عمالئها�وأصحاب�المصلحة�

ا�تفعله. والمجتمع�وتتحمل�المسؤولية�عمَّ
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نظرة عامة   .2
نظرة�عامة�على�الشركة �1. 2   

نظرة�عامة�على�السوق �2. 2   

اإلستراتيجية �3. 2   

المشاريع�المستقبلية �4. 2   
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نظرة عامة على الشركة

لوبريف�هي�واحدة�من�أكبر�الشركة�المتخصصة�في�إنتاج�زيوت�األساس�عالية�الجودة�من�

الفئتين�األولى�والثانية�على�مستوى�العالم.�كما�أنها�تنتج�العديد�من�المنتجات�الثانوية�

مثل�األسفلت�وزيت�وقود�السفن�الثقيل�والشمع�الخام�والمستخلص�والكبريت�والمنتجات�

البترولية�البيضاء�مثل�الديزل�فائق�انخفاض�الكبريت�والنافثا�وسائل�الحفر.�تعتمد�لوبريف�على�

تجربتها�الغنية�في�مجال�الطاقة�لتقديم�منتجات�عالية�الجودة�تتميز�بالموثوقية�واالتساق�

على�النطاق�العالمي.�وتستخدم�منتجات�لوبريف�في�مجموعة�واسعة�من�الصناعات�الحيوية�

واألساسية�لتقديم�منتجات�تؤثر�بشلك�إيجابي�على�حياة�ماليين�األشخاص�حول�العالم.

زيوت األساس

زيوت�األساس�لها�خصائص�فيزيائية�

وكيميائية�مختلفة،�وُيحدد�مستوى�جودة�

لك�منتج�من�منتجات�زيوت�األساس�بناًء�على�

عدة�عوامل�مثل�اللزوجة�واالستقرار�الحراري�

وغيرها.�ويحتوي�اسم�المنتج�عادًة�على�

معرفين�للمساعدة�على�تحديد�درجة�المنتج�

وفئته.�ويتم�تعريف�الدرجة�من�خالل�الرقم�

المذكور�في�اسم�المنتج�الذي�يشير�إلى�

لزوجة�المنتج.�وتستند�فئات�زيوت�األساس�

على�المواصفات�الفنية�للزيوت�وتعريفها�

وفًقا�لمعهد�البترول�األمريكي.

فئات المنتجات

بصفتهم�أعضاء�في�تحالف�زيوت�األساس،�

يقوم�أعضاء�التحالف�بتسويق�منتجاتهم�

تحت�عالمة�أرامكو�التجارية�العالمية.�

العالمات�التجارية�هي�أرامكو�دورا�وأرامكو�

بريما�وأرامكو�الترا�والتي�تشير�إلى�الفئة�

األولى�والثانية�والثالثة.

تعتمد�لوبريف�على�خبرتها�
الغنية�في�أعمال�زيوت�
األساس�لتقديم�منتجات�

عالية�الجودة�توفر�الموثوقية�
واالتساق�على�النطاق�

العالميي�ُتستخدم�منتجات�
لوبريف�من�قبل�مجموعة�

واسعة�من�الصناعات�الحيوية�
واألساسية�لتقديم�عروض�تؤثر�
بشلك�إيجابي�على�حياة�ماليين�

األشخاص�حول�العالمي

جدول: نظرة عامة على المنتجات وخصائصها

المنتجاتالخصائص�الرئيسيةالعالمة�التجاريةالفئة

مؤشر�اللزوجة�جيدأرامكو�دوراالفئة�األولى

أرامكو�دورا�150

أرامكو�دورا�500

أرامكو�دورا�بي�اس�150

مؤشر�اللزوجة�جيد،�والكبريت�منخفضأرامكو�بريماالفئة�الثانية

أرامكو�بريما�70

أرامكو�بريما�110

أرامكو�بريما�230

أرامكو�بريما�500

مؤشر�اللزوجة�جيد،�والكبريت�منخفضأرامكو�ألتراالفئة�الثالثة

ارامكو�الترا�2 *

ارامكو�الترا�4 *

ارامكو�الترا�6 *

ارامكو�الترا�8 *

ال�تنتجه�الشركة�حالًيا. �*

نظرة�عامة�على�المنتجات
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المنتجات�الثانويةالفئتان�األولى�والثانية�من�زيوت�األساس

مرافق�اإلنتاج

مبيعات�تحالف�زيوت�األساس�

تنتج�لوبريف�ثالث�درجات�من�زيوت�األساس�

من�الفئة�األولى:�أرامكو�دورا�150وأرامكو�

دورا�500،�وأرامكو�دورا�بي�اس�150.�ويتم�

إنتاج�أرامكو�دوار��150وأرامكو�دورا�500 

من�مرفق�لوبريف�في�جدة.�كما�تقوم�بإنتاج�

أرامكو�دورا�بي�اس�150من�مرفقها�في�

ينبع.�وتباع�هذه�المنتجات�بشلك�أساسي�

في�األسواق�النهائية�في�المملكة�العربية�

السعودية�ودولة�اإلمارات�العربية�المتحدة�

والهند�وسنغافورة�وأفريقيا.

وتنتج�لوبريف�أربع�درجات�من�زيوت�األساس�

من�الفئة�الثانية،�وهي�أرامكو�بريما�70،�

وأرامكو�بريما�110،�وأرامكو�بريما�230،�

وأرامكو�بريما�500،�من�مرفقها�في�ينبع.�

وتباع�هذه�المنتجات�بشلك�أساسي�في�

األسواق�النهائية�في�المملكة�العربية�

السعودية�والهند�واإلمارات�العربية�المتحدة�

وأفريقيا.

تشمل�المنتجات�الثانوية�التي�تنتجها�لوبريف�األسفلت�وزيت�وقود�السفن�الثقيل�والشمع�الخامل�ومستخلص�زيت�األساس�الالمع�والكبريت،�

باإلضافة�إلى�المنتجات�البترولية�البيضاء�مثل�الديزل�فائق�انخفاض�الكبريت�والنافثا�وسائل�الحفر.

تشغل�لوبريف�حالًيا�اثنين�من�مرافق�إنتاج�زيوت�األساس،�وهما�مرفق�ينبع�ومرفق�جدة،�ولكاهما�يقعان�في�موقع�استراتيجي�على�الساحل�

للمملكة. الغربي�

ال�تنتج�لوبريف�حالًيا�زيوت�األساس�من�الفئة�

الثالثة،�إال�أنها�تشتريها�من�شركة�)اس-اويل�

S-Oil(�عضو�تحالف�أرامكو�لزيوت�األساس،�

ُتسّوق�هذه�المنتجات�بشلك�أساسي�في�

المملكة�ودول�أخرى�في�منطقة�الشرق�

األوسط�وشمال�إفريقيا.

جدول: إنتاج لوبريف لزيوت األساس من الفئتين األولى والثانية )طن متري( 

 2021المنتج
)ألف�طن�متري(

2022 
)ألف�طن�متري(

نسبة�التغيير�
السنوي�%

)1٪(412408الفئة�األولى�من�زيوت�األساس

3٪761787الفئة�الثانية�من�زيوت�األساس

جدول: مبيعات زيوت األساس المستوردة

 2021المنتج
)ألف�طن�متري(

2022 
)ألف�طن�متري(

نسبة�التغيير�
السنوي�%

21٪6781الفئة�الثالثة�من�زيوت�األساس�*

تشير�إلى�المبيعات�التي�قام�بها�أعضاء�تحالف�أرامكو�لزيوت�األساس�)إس�أويل�وموتيفا(�في�منطقة� ��**
الشركة�وتشمل�جزء�بسيط�من�مبيعات�التحالف�للفئة�األولى.

جدول: إنتاج المنتجات الثانوية

نسبة�التغيير�السنوي�%�2022)ألف�طن�متري(�2021)ألف�طن�متري(المنتج

)9٪(438397المنتجات�البترولية�البيضاء

3٪2,1132,181منتجات�ثانوية�أخرى

جدول:�مرافق�الشركة�وتفاصيلها�وطاقتها�اإلنتاجية

التشغيلالمرفق
اإلنتاج�2022 *اإلنتاج�2021 *السعة�)طن�متري�/�سنة(

منتجات�ثانوية�**زيت�أساسمنتجات�ثانويةزيت�أساسمنتجات�ثانوية�**زيت�أساس

19971,070,0001,600,000912,8391,522,507952,7291,588,325ينبع

1977275,0001,050,000260,2921,028,594241,850900,257جدة

استناًدا�إلى�قائمة�منتجات�التشغيل�الحالية. �*
تشمل�أحجام�المنتجات�الثانوية�المنتجات�البترولية�البيضاء. �**

الفئة األولى من زيوت األساس 

408٫000 طن�متري
اإلنتاجية في 2022

الفئة الثانية من زيوت األساس 

787٫000 طن�متري
اإلنتاجية في 2022

مبيعات تحالف زيوت األساس 

62٫000 طن�متري
المبيعات في 2022
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مرفق إنتاج ينبع

ُينتج�مرفق�إنتاج�ينبع�حالًيا�الفئة�األولى�

)أرامكو�دورا�برايت�ستوك�150(�والثانية�من�

زيوت�األساس�كمنتجات�رئيسية،�والديزل�

فائق�انخفاض�الكبريت�والنافثا�وسائل�الحفر�

واألسفلت�وزيت�وقود�السفن�الثقيل�

ومستخلص�البرايت�ستوك�والكبريت�كمنتجات�

ثانوية.�

وقد�تم�تشغيل�مرفق�إنتاج�ينبع�في�عام�

1997م�إلنتاج�زيوت�أساس�عالية�الجودة�من�

الفئة�األولى�بطاقة�إنتاجية�تقارب��300ألف�

طن�متري�سنوًيا،�واكن�الِمرفق�ينتج�أرامكو�

دورا��150وأرامكو�دورا��500وأرامكو�دورا�

برايت�ستوك��150حتى�نوفمبر�2017م.

تم�االنتهاء�من�مشروع�التوسعة�األول�

في�ينبع�في�نهاية�عام�2017م�مما�مّكن�

الِمرفق�اإلنتاجي�من�إنتاج�الفئة�الثانية�من�

زيوت�األساس�بما�في�ذلك�أرامكو�بريما�

70،�وأرامكو�بريما�110،�وأرامكو�بريما�230 

وأرامكو�بريما�500،�باإلضافة�ألرامكو�دورا�

برايت�ستوك�150،�كمنتجات�رئيسية،�والديزل�

فائق�انخفاض�الكبريت،�والنافثا�وسائل�

الحفر�واألسفلت�وزيت�وقود�السفن�الثقيل�

ومستخلص�البرايت�ستوك�والكبريت�كمنتجات�

ثانوية.�بعد�بدء�تشغيل�مشروع�التوسعة�

األول�في�ينبع،�وصل�إنتاج�مرفق�إنتاج�ينبع�

إلى�ما�يقارب�)1(�مليون�طن�متري،�بما�يشمل�

�710ألف�طن�متري�من�الفئة�الثانية�من�

زيوت�األساس.�وبذلك،�وصل�إجمالي�الطاقة�

اإلنتاجية�للشركة�في�لكا�المرفقين�من�زيوت�

األساس�إلى�ما�يقارب��1٫255مليون�طن�

متري�سنوًيا�بنهاية�عام��2017م.�

وخالل�عام�2021م،�بلغت�الطاقة�اإلنتاجية�

لمرفق�إنتاج�ينبع�حوالي��1٫07مليون�طن�

متري�وذلك�بعد�زيادة�طاقة�بعض�الوحدات،�

من�خالل�مبادرات�التحول�ووصل�إجمالي�

الطاقة�اإلنتاجية�من�زيوت�األساس�للشركة�

إلى�ما�يقارب��1٫345مليون�طن�متري�سنوًيا.

وتخطط�لوبريف�لتنفيذ�مشروع�التوسعة�

الثانية�في�ينبع،�الذي�من�المقرر�االنتهاء�منه�

في�عام�2025م.

القيم

وحدة التقطير الفراغي

الزيت منزوع األسفلت
( من مرفق إنتاج جدة )

أرامكو دورا 
برايت ستوك 150

أرامكو بريما 70 

أرامكو بريما 110

أرامكو بريما 230

أرامكو بريما 500

وحدة التقطير الفراغي: تسخين اللقيم إلى 
درجة حرارة عالية باستخدام سخان يعمل بالنار.

وحدة االستخالص بالمذيبات: تتم عملية استخراج 
المذيبات إلزالة المكونات غير المرغوب فيها.

وحدة موبيل إلزالة شمع التشحيم: قسم الفصل 
لزيوت األساس من الفئة األولى.

تكسير الهيدروجين: يتم تغذية نواتج وحدة 
التقطير الفراغي إلى مفاعل تكسير الهيدروجين.

إزالة الشمع بالتجزئة: تحويل الشمع لزيت 
أساس عبر التجزئة.

وحدة إزالة اإلسفلت بالبروبان:
تتم العملية على مرحلتين:

(1) االستخراج و (2) استعادة المذيبات.

الكبريت

الديزل فائق
انخفاض الكبريت

زيت الحفر

األسفلت وحدة إزالة األسفلت
من البروبان
بتقنية الروز

وحدة االستخالص
بالمذيبات

وحدة موبيل
إلزالة شمع
التشحيم

الفئة األولى من زيوت األساس الفئة الثانية من زيوت األساس

زيت وقود
السفن الثقيل

3

4

1

2

3

4

5

6

2

1

5

6

 تكسير
الهيدروجين

إزالة الشمع
بالتجزئة

النافثا

مرفق إنتاج ينبع 

300٫000 طن�متري
الطاقة اإلنتاجية السنوية عام 1997

مرفق إنتاج ينبع 

710٫000 طن�متري
الطاقة اإلنتاجية السنوية عام 2017

مرفق إنتاج ينبع 

1٫070٫000 طن�متري
الطاقة اإلنتاجية السنوية اليوم
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القيم

وحدة التقطير الفراغي
زيت غاز التفريغ الخفيف

زيت الوقود

الشمع الخامل

األسفلت

وحدة إزالة األسفلت
بالبروبان التقليدية

االستخالص
بالمذيبات

وحدة إزالة
المذيبات

الفئة األولى من الزيوت األساس

وحدة التقطير الفراغي: تسخين اللقيم إلى 
درجة حرارة عالية باستخدام سخان يعمل بالنار.

وحدة إزالة األسفلت بالبروبان: تتم العملية على 
مرحلتين: (1) االستخراج و (2) استعادة المذيبات.

وحدة االستخالص بالمذيبات: تستخدم عملية 
استخراج المذيبات إلزالة المكونات غير المرغوب فيها.

وحدة إزالة المذيبات: تستخدم مزيج من المذيبات 
لبلورة الشمع المراد إزالته، إلنتاج الفئة األولى من 

زيوت األساس.

1

3

2

4

1

2 3

4

الزيت منزوع األسفلت
 ُيرسل إلى مرفق إنتاج ينبع عبر شاحنات

أرامكو دورا 150

أرامكو دورا 500

مرفق إنتاج جدة

تم�تشغيل�مرفق�إنتاج�جدة�في�عام�1977م�إلنتاج�أرامكو�دورا��150وأرامكو�دورا��500من�

منتجات�الفئة�األولى�من�زيوت�األساس.�وخضع�مرفق�إنتاج�جدة�لعدد�من�مشاريع�التحسين�

والتاكمل�مع�مرفق�إنتاج�ينبع،�األمر�الذي�أدى�إلى�زيادة�طاقته�اإلنتاجية�السنوية�من�حوالي�

�180ألف�طن�متري�إلى�الطاقة�اإلنتاجية�الحالية�التي�تقارب��275ألف�طن�متري.�

مرفق إنتاج جدة 

180٫000 طن�متري
الطاقة اإلنتاجية السنوية عام 1977

مرفق إنتاج جدة 

275٫000 طن�متري
الطاقة اإلنتاجية السنوية اليوم
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مبيعات�زيوت�األساس

ُتباع�زيوت�األساس�الخاصة�بلوبريف�في�

الغالب�في�المملكة�ومنطقة�الشرق�

األوسط�وشمال�إفريقيا�والهند،�فيما�

تباع�الكميات�المتبقية�على�مستوى�

العالم.�تدير�لوبريف�مبيعات�زيوت�

األساس�المباعة�في�منطقة�تسويق�

تحالف�زيوت�األساس،�وهي�منطقة�

الشرق�األوسط�والقارة�األفريقية�

وباكستان.�تتم�إدارة�مبيعات�زيت�األساس�

لوبريف�خارج�منطقة�التسويق�من�خالل�

أعضاء�تحالف�زيوت�األساس،�حيث�تكون�

موتيفا�مسؤولة�عن�المبيعات�في�

األمريكيتين،�وتكون�أس�أويل�مسؤولة�

عن�المبيعات�في�آسيا�وأوروبا.�وفي�

إطار�استراتيجيتها�للتغلغل�في�إفريقيا،�

بدأت�لوبريف�في�استخدام�الموزعين�

لبيع�زيوت�األساس�في�جنوب�إفريقيا�

وتنزانيا�والسودان.

المبيعات�الدولية�لزيوت�األساس

2021
المبيعات�الدولية�لزيوت�األساس

2022

مبيعات�المنتجات�الثانوية

المنتجات� بإنتاج�وبيع� لوبريف� تقوم�

الثانوية�مثل�األسفلت،�وزيت�وقود�

الخامل،� والشمع� الثقيل،� السفن�

والكبريت،� البرايت�ستوك،� ومستخلص�

البيضاء� البترولية� المنتجات� يشمل� وبما�

الكبريت� الديزل�فائق�انخفاض� مثل�

الحفر.�وتقوم�لوبريف� والنافثا�وسائل�

إلى� الثانوية� أغلب�منتجاتها� ببيع�

وتابعيها.� أرامكوالسعودية�

الشرق األوسط وشمال إفريقيا 

455٫781 طن�متري
الحجم�)طن�متري(

الهند 

236٫195 طن�متري
الحجم�)طن�متري(

أخرى 

142٫076 طن�متري
الحجم�)طن�متري(

الشرق األوسط وشمال إفريقيا 

493٫086 طن�متري
الحجم�)طن�متري(

الهند 

257٫005 طن�متري
الحجم�)طن�متري(

أخرى 

121٫788 طن�متري
الحجم�)طن�متري(

2021

•�الشرق�األوسط�
وشمال�إفريقيا

•�أخرى
•�الهند

 455,781
طن�متري

 236,195
142,076 طن�متري

طن�متري

•�الشرق�األوسط�
وشمال�إفريقيا

2022

•�أخرى
•�الهند

 493,086
طن�متري

 257,005
121,788 طن�متري

طن�متري

•�محلي
•�دولي

%29٫6

2021

 محلي

 350,516 طن�متري
كمية�مبيعات�زيوت�األساس

 دولي

 834,052 طن�متري
كمية�مبيعات�زيوت�األساس

%70٫4

•�محلي
•�دولي

%30٫1

2022

 محلي

 376,053 طن�متري
كمية�مبيعات�زيوت�األساس

 دولي

 871,879 طن�متري
كمية�مبيعات�زيوت�األساس

%69٫9

%99٫1

•�محلي
•�دولي

 محلي

 2,515,982 طن�متري
كمية�مبيعات�المنتجات�الثانوية

 دولي

 23,569 طن�متري
كمية�مبيعات�المنتجات�الثانوية

%0٫9

2021

%99٫1

•�محلي
•�دولي

 محلي

 2,540,818 طن�متري
كمية�مبيعات�المنتجات�الثانوية

 دولي

 22,885 طن�متري
كمية�مبيعات�المنتجات�الثانوية

%0٫9

2022
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نظرة عامة على السوق

يشهد�االقتصاد�العالمي�عدًدا�من�التحديات�

المضطربة.�حيث�يشهد�العالم�تضخما�أعلى�

مما�شهدناه�منذ�عدة�عقود،�وهناك�

تشديد�في�األوضاع�المالية�في�معظم�

المناطق،�وغزو�روسيا�ألوكرانيا،�ووباء�

كوفيد-�19الذي�طال�أمده،�وهذه�لكها�

عوامل�تؤثر�بشدة�على�التوقعات.�وفي�ظل�

هذه�الخلفية،�من�المتوقع�أن�ينمو�الناتج�

المحلي�اإلجمالي�الحقيقي�العالمي�بنسبة�

2٫9٪�من�معدل�النمو�السنوي�المركب�من�

عام�2022م�إلى�عام�2030م.�وقد�استجابت�

األسواق�بشلك�جيد�في�عام�2022م�مع�

انتعاش�سريع�زاد�الطلب�العالمي�على�

السوائل�ومن�المتوقع�أن�ينمو�بمعدل�نمو�

سنوي�مركب�بنسبة�0٫9٪�من�عام�2022م�

إلى�عام�2030م.

من�المتوقع�أن�يشهد�الطلب�العالمي�

على�زيوت�التشحيم�نموًا�بمعدل�نمو�سنوي�

مركب�وقدره�0٫8٪�خالل�الفترة�من�2022 

إلى�2030م،�ومن�المتوقع�أن�ينمو�الطلب�

العالمي�على�الفئتين�الثانية�والثالثة�من�

زيوت�األساس�بمعدل�نمو�سنوي�مركب�

وقدره�3٫5٪�و�4٫8٪�على�التوالي�بين�

عامي��2022و�2030م.�وتعتبر�أسعار�

زيوت�األساس�دالة�على�ديناميكيات�العرض�

والطلب.�ومن�المتوقع�أنه�على�الرغم�من�

نمو�الطلب،�فقد�تشهد�الصناعة�ضغوًطا�

على�األسعار،�في�حين�أن�الزخم�الذي�شهده�

العام��2022قد�يعني�أن�األسعار�قد�تظل�

ثابتة�أو�تنخفض�قلياًل�في�المستقبل�القريب.�

وقد�يشهد�السوق�نشاًطا�بطيًئا�مصحوًبا�

بزيادة�تلكفة�االقتراض�مع�سلسلة�من�صيانة�

المصافي�التي�يمكن�أن�تضع�أسعار�النفط�

األساسي�تحت�ضغط.�ومع�ذلك،�تتوقع�

األسواق�العالمية�انخفاض�العرض�الزائد�ولكن�

ستتوفر�إمدادات�وفيرة�في�جميع�المناطق.

ستكون�مناطق�الصين�وآسيا�والمحيط�

الهادئ�والشرق�األوسط�محراكت�النمو�

خالل�السنوات�العشر�القادمة،�بينما�قد�

تشهد�الواليات�المتحدة�وأوروبا�انكماًشا�

بناء�على�محرك�الكفاءة.�يمكن�أن�تشهد�

أفريقيا�اتجاهات�نمو�متباينة�في�بلدان�

مختلفة،�ولكنها�تظهر�صورة�واعدة�تتزايد�

مع�قادم�األيام.�وستؤثر�االتجاهات�السائدة�

في�األسواق�اإلقليمية�على�زيوت�التشحيم�

والطلب�والعرض�على�زيوت�التشحيم.�

وسيكون�سيناريو�العرض�والطلب�في�آسيا�

والمحيط�الهادئ�والشرق�األوسط�وإفريقيا�

أكثر�مالءمة�عندما�يتعلق�األمر�بالوضع�

اإليجابي�لألسعار.�يمكن�أن�يدعم�التوافر�

والسهولة�في�الخدمات�اللوجستية�العالمية�

تدفق�المنتجات�من�آسيا�والمحيط�الهادئ�

إلى�مناطق�أخرى�مما�يؤثر�على�حصص�

السوق�على�المدى�القصير�والطويل.�ومن�

المقرر�أن�تؤثر�عوامل�الخلط�الرئيسية�في�

اتخاذ�خطوات�حذرة�للحفاظ�على�توازن�العرض�

والطلب�اإلقليمي.

تشلك�االقتصادات�القوية�في�الشرق�األوسط�

والمملكة�العربية�السعودية،�مدعومة�

باستثماراتها�الضخمة�في�البنية�التحتية،�

والنمو�الساكني�الصحي�ورؤية�2030،�صورة�

واعدة�للغاية�في�عام�2023م�وما�بعده.�

وتتوقع�المؤسسات�العالمية�الكبرى�نمًوا�قوًيا�

للغاية�في�منطقة�الشرق�األوسط�وشمال�

إفريقيا�يمكن�أن�يصل�إلى�3٫5٪�+�في�عام�

2023م.�ويوفر�الموقع�االستراتيجي�للمملكة�

العربية�السعودية�فرصة�كبيرة�لالستفادة�

من�تحديات�العرض�على�الطلب،�حيث�

تتطور�المملكة�العربية�السعودية�إلى�مركز�

لوجستي�قوي�يخفف�من�مخاطر�سلسلة�

التوريد�كما�شهدته�األسواق�خالل�أوقات�

جائحة�كورونا.�من�المتوقع�أن�ينمو�طلب�

الشرق�األوسط�والمملكة�العربية�السعودية�

على�زيوت�األساس�من�الفئة�الثانية�والثالثة�

بمعدل�أعلى�من�بقية�األسواق�اإلقليمية،�

وهو�ما�يعطي�نظرة�إيجابية�للغاية.�واستناًدا�

إلى�توقعات�الطلب�والعرض،�مع�التصحيح�

األساسي�للمبيعات�في�المملكة�العربية�

السعودية�والشرق�األوسط�وإفريقيا�نموا�

في�السنوات�القادمة.

من�المتوقع�أن�ينمو�الطلب�في�
الشرق�األوسط�والمملكة�العربية�
السعودية�على�زيوت�األساس�

من�الفئتين�الثانية�والثالثة�أعلى�
من�بقية�األسواق�اإلقليمية،�

مما�ينطوي�على�نظرة�إيجابية�
للغايةي�واستناًدا�إلى�توقعات�
الطلب�والعرض�جنًبا�إلى�جنب�

مع�التصحيح�األساسي�للمبيعات�
في�المملكة�العربية�السعودية�
والشرق�األوسط�وأفريقيا،�فإن�

لوبريف�مؤهلة�للنمو�في�
السنوات�القادمةي

توقعات�األسواق�اإلقليميةآفاق�االقتصاد�العالمي
الشرق�األوسط�وآفاق�سوق�
المملكة�العربية�السعودية

نمو الناتج المحلي اإلجمالي العالمي 

٪ 2٫9
من 2022 إلى 2030

الطلب العالمي على زيوت التشحيم 

٪ 0٫8
خالل الفترة من 2022 إلى 2030

الطلب العالمي على زيوت األساس

الفئة الثانية

٪ 3٫5
الفئة الثالثة

٪ 4٫8
بين 2022 و 2030

)IHS(مالحظة:�مصدر�التوقعات�في�هذا�القسم�هو�مستشار�السوق�
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اإلستراتيجية

تسعى�لوبريف�لزيادة�مبيعاتها�في�األسواق�

النهائية�الرئيسية�الواعدة�ذات�توقعات�

الطلب�الجذابة.�وُتباع�منتجات�لوبريف�حالًيا�

في�العديد�من�األسواق�النهائية�المحلية�

والعالمية،�ومنها�منتجات�الزيوت�األساسية�

التي�تستخدم�في�قطاعات�صناعية�مهمة�

مثل�قطاع�السيارات�والقطاعات�البحرية�

والصناعية،�وقطاعات�أخرى.�وفي�عام�

2022م،�باعت�لوبريف�)1٫2(�مليون�طن�

متري�من�زيوت�األساس�)بما�يشمل�مبيعات�

الفئة�الثالثة�من�زيوت�األساس(،�حيث�باعت�

)30٫1٪(�من�هذه�المنتجات�في�المملكة،�

و)39٫5٪(�منها�في�منطقة�الشرق�األوسط�

وشمال�أفريقيا�باستثناء�المملكة،�و)٪20٫6(�

في�الهند،�و)9٫8٪(�في�أسواق�أخرى.

ووفًقا�للبيانات�المقدمة�من�مستشار�

السوق،�فمن�المتوقع�أن�يزيد�الطلب�

العالمي�على�الفئة�الثانية�والثالثة�من�زيوت�

األساس�بمعدل�نمو�سنوي�مركب�يبلغ�

)3٫5٪(�و)4٫8٪(،�بين�عام�2022م�وعام�

2030م،�على�التوالي.�وفي�الشرق�األوسط،�

فمن�المتوقع�أن�ينمو�الطلب�على�الفئة�

الثانية�والثالثة�من�زيوت�األساس�بمعدل�

نمو�سنوي�مركب�قدره�)4٫4٪(�و)5٫9٪(�بين�

عام�2022م�وعام�2030م،�وفي�المملكة�

بمعدل�نمو�سنوي�مركب�قدره�)٪2٫2(�

و)5٫9٪(�بين�عام�2022م�وعام�2030م،�

على�التوالي.�وعالوًة�على�ذلك،�حققت�

لوبريف�نمًوا�في�كميات�زيوت�األساس�

بمعدل�نمو�سنوي�مركب�يبلغ�)22٪(�ما�

بين�عام�2017م�وعام�2022م�بالرغم�من�

انخفاض�الطلب�العالمي�على�زيوت�األساس�

البارافينية�بمعدل�سنوي�مركب�يبلغ�)1٪(�في�

ذات�الفترة،�وذلك�بناًء�على�البيانات�المقدمة�

من�مستشار�السوق.�ويدعم�نشاط�لوبريف�

في�التسويق�والبيع�الشبكة�اللوجستية�

العالمية�التي�تستخدمها�والتي�تسمح�

لها�بالوصول�لعمالئها�في�أهم�األسواق�

النهائية�لها.�

تحصل�لوبريف�على�الزيت�الخام�المختزل�

بموجب�اتفاقيات�طويلة�األجل.�وتعتبر�لوبريف�

هذا�اللقيم�ذو�أفضلية�لالستخدام�في�إنتاج�

زيوت�األساس،�وعادة�ما�يتم�بيع�الزيت�الخام�

المختزل�للشركة�بسعر�مماثل�لزيت�الوقود�

عالي�محتوى�الكبريت،�وعادة�يكون�معدل�

سعره�السوقي�أقل�من�خام�برنت�في�عام�

2022م.�وتعتقد�لوبريف�بأن�استمرارية�تأمين�

اللقيم�تتيح�لمرافق�لوبريف�العمل�بمعدل�

استخدام�مرتفع�مما�يؤدي�إلى�كفاءة�التلكفة،�

وبأنه�يعطي�ميزًة�تنافسيًة�للشركة�على�

منتجي�زيوت�األساس�اآلخرين�الذين�يعتمدون�

على�عمليات�التكرير�الداخلية�الخاصة�بهم�

لتوفير�اللقيم�إلنتاج�زيوت�األساس،�مما�قد�

يؤدي�إلى�انخفاض�مستويات�إمدادات�اللقيم�

إلنتاج�لزيوت�األساس�الخاصة�بهم.

تقدر�تلكفة�إنتاج�زيوت�األساس�بحسب�السعة،�

وذلك�بحوالي�1162/مليون�ريال�سعودي�

في�عام�2021م�بحسب�بيانات�مستشار�

السوق.�وفي�إطار�التقييم�نفسه،�تقل�تلكفة�

إنتاج�وحدة�"لوبريف"،�باستثناء�المواد�األولية،�

بأكثر�من�60٪�من�متوسط�تلكفة�زيوت�

األساس�للمنافسين.�بلغت�تلكفة�إنتاج�وحدة�

زيوت�األساس�لشركة�لوبريف،�باستثناء�المواد�

األولية�بحوالي��446ريال�سعودي�/�طن�متري�

في�عام�2021م.وقامت�لوبريف�بتتطوير�

عملياتها�لتصل�قدرة�إنتاجها�إلى��439ريال�

سعودي/طن�متري�في�عام�2022م.

وسبب�هذه�التلكفة�المنخفضة�هو�حجم�

أصول�لوبريف،�واإلستغالل�األمثل�للطاقة�

اإلنتاجية�بنسبة�88٫8٪�في�2022م،�وبمعدل�

التوافر�المياكنيكي�للشركة�والذي�وصل�لنسبة�

)99٫7٪(�في�عام�2022م،�فضاًل�عن�انخفاض�

تاكليف�الطاقة�لمرافق�إنتاج�لوبريف�الواقعة�

في�المملكة.�كما�تقع�مرافق�لوبريف�في�

المملكة�العربية�السعودية،�وهو�سوق�

رئيسي�لزيوت�األساس،�وبالقرب�من�أسواق�

زيوت�األساس�الرئيسية�األخرى�بما�في�ذلك�

اإلمارات�العربية�المتحدة،�وجمهورية�الهند.�

ويؤدي�الموقع�االستراتيجي�المتميز�لمرافق�

إنتاج�لوبريف�الواقعة�في�ينبع�وجدة�إلى�

انخفاض�تاكليف�الشحن�وسرعة�التوصيل�

للعمالء.

لدى�لوبريف�عالقات�ممتدة�لعقود�مع�

عمالء�رائدين�في�قطاع�التشحيم.�بما�يشمل�

شركة�بترولوب�)المعروفة�بشركة�بترومين�

سابًقا(�والشركة�العربية�لتوريد�البترول�

)أبسكو(�وشركة�الجميح�وشل�لزيوت�التشحيم�

المحدودة�وشركة�الحمراني�–�فوكس�

البترولية�العربية�السعودية�المحدودة،�

وشركة�توتال�الطاقة�للتوريد�إم�إس�وشركة�

توتال�للتسويق�للشرق�األوسط�واينوك�

لصناعات�الزيوت�والشحوم�)ذ.�م.�م.(.�

استغالل�التاكليف�المميزة�وسالسل�اإلمداد�القّيمة�النمو�في�األسواق�الرئيسية�ذات�الطلب�العالي�

في عام 2022 سجل حافل مع توافر 

مياكنيكي 

٪ 99٫7

االستخدام المرتفع للطاقة اإلنتاجية 

٪ 88٫8

تعتبر�الشركة�رائدة�في�
البترولية� المنتجات� مجال�
القيمةي�وتهدف� عالية�

المبنية� أعمالها،� إستراتيجية�
أربعة�عناصر�أساسية،� على�
التنافسية� الميزة� تعزيز� إلى�
لشركة�لوبريف�في�قطاعات�

زيوت�األساس�والمنتجات�
المتخصصةي

لوبريف�تملك�ماكنة�متميزة�
من�خالل�سلسة�اإلمداد�
والتي�تمتد�من�حصولها�
على�اللقيم،�ألصولها�

وعملياتها،�وحتى�عالقاتها�
مع�عمالئهاي�

)IHS(مالحظة:�مصدر�التوقعات�في�هذا�القسم�هو�مستشار�السوق�
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تركز�لوبريف�على�تحويل�الزيت�الخام�المختزل�

منخفض�القيمة�إلى�زيوت�أساس�عالية�

القيمة�بهوامش�مرتفعة.�وتحقق�لوبريف�

هوامش�تكسير�لزيوت�األساس�ممتازة�

على�صعيد�المبيعات�المحلية�وعلى�صعيد�

الصادرات.�تتفوق�لوبريف�تاريخيًا�على�مؤشر�

هامش�التكسير�في�صناعة�زيوت�األساس،�

حيث�تراوح�أداؤنا�عادًة�من��375إلى�750 

ريال�سعودي�للطن�المتري�اعتماًدا�على�

ظروف�السوق.�وقد�بلغت�هوامش�التكسير�

التاريخية�لشركة�لوبريف�على�مدار�السنوات�

العشر�الماضية�حوالي��1،856ريال�سعودي�

للطن�المتري�)استناًدا�إلى�متوسط�الهامش�

موزوًنا�بمبيعات�زيوت�األساس�للفئتين�

األولى�والثانية�في�المملكة�وخارجها،�لغرض�

المقارنة.�وتم�ِحساب�هوامش�تكسير�الشركة�

بناًء�على�اإليرادات�مطروًحا�منها�مصاريف�

الشحن�)حيثما�ينطبق�على�الصادرات(،�وبعد�

خصم�تلكفة�اللقيم(.

تسعى�لوبريف�جاهدة�للحفاظ�على�التميز�

التشغيلي�واالنضباط�المالي،�وهي�ملتزمة�

بتوفير�ماكن�عمل�آمن�وصحي�من�خالل�

تعزيز�ثقافة�انعدام�األضرار،�ورغبتها�بتطبيق�

معايير�السالمة�الدولية�لتقليل�المخاطر�

المحتملة�على�األشخاص�واألصول�والبيئة.�

وتسعى�لوبريف�إلى�تدريب�موظفيها�بشلك�

منتظم�على�تطبيق�ممارسات�السالمة،�

وسجلت�لوبريف�معدل�الحوادث�المسجلة�

صفر�في�عام�2022م.�ويركز�نظام�إدارة�

الصحة�والسالمة�في�لوبريف�على�التطوير�

المستمر�واعتماد�أفضل�أطر�الممارسات�

والتعلم�الدولية.�وتسعى�لوبريف�أيًضا�

للحفاظ�على�انضباطها�المالي،�حيث�بلغت�

نسبة�المديونية�)3٪(�كما�في��31ديسمبر�

2022م.�كما�تسعى�لوبريف�للحفاظ�على�

مستوى�منخفض�من�النفقات�الرأسمالية،�

واعتماد�خطوات�صارمة�في�تخصيص�رأس�

المال�لمشاريع�النمو.

الحفاظ�على�التميز�التشغيلي�واالنضباط�الماليالتركيز�على�الهوامش�العالية�والمنتجات�المتخصصة
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نظرة�عامة� اإلستراتيجية2ي�



المشاريع المستقبلية

يهدف�مشروع�التوسعة�الثاني�في�ينبع�إلى�

توسيع�الوحدات�القائمة�في�مرفق�إنتاج�ينبع�

إلى�أقصى�طاقتها�اإلنتاجية،�والبدء�في�إنتاج�

الفئة�الثالثة�من�زيوت�األساس�وإضافتها�إلى�

قائمة�زيوت�األساس�الحالية�للشركة.�وستتيح�

التوسعة�مرونة�في�إنتاج�زيوت�أساس�

إضافية�من�الفئتين�الثانية�والثالثة�استناًدا�

إلى�طلب�السوق�من�خالل�القدرة�الُمتوقعة�

على�التحويل�في�اإلنتاج�بين�إنتاج�زيوت�

األساس�للفئتين�الثانية�والثالثة.�ويشمل�نطاق�

المشروع�بشلك�رئيسي�ما�يلي:

يستهدف�المشروع�زيادة�الطاقة�	 

اإلنتاجية�لزيوت�األساس�لمرفق�ينبع�

إلى�نحو��1٫3مليون�طن�متري�سنوًيا�

في�عام��2025)�270ألًفا�من�الفئة�

األولى�و��815ألًفا�من�الفئة�الثانية�

و��175ألًفا�من�الفئة�الثالثة(.

من�المتوقع�أن�ينمو�الطلب�العالمي�	 

على�زيوت�األساس�من�الفئتين�

الثانية�والثالثة�بمقدار��5ماليين�

طن�متري�بحلول�عام�2030م.

من�المتوقع�أن�يصبح�لدى�مرفق�ينبع�	 

القدرة�على�إنتاج�نحو��670ألف�طن�متري�

من�زيوت�األساس�من�الفئة�الثالثة�بدون�

إنتاج�الفئة�الثانية،�أو��1,120ألف�طن�

متري�من�زيوت�األساس�من�الفئة�الثانية�

بدون�إنتاج�زيوت�األساس�من�الفئة�الثالثة..

وافق�مجلس�اإلدارة�على�القرار�االستثماري�	 

النهائي�لمشروع�التوسعة�الثاني�في�

ينبع�في�يوليو�2022،�ومن�المقرر�أن�

يبدأ�التشغيل�في�عام�2025.�وتتوقع�

الشركة�أن�تتراوح�قيمة�االستثمار�بين�

�563-��750مليون�ريال�سعودي،�وأن�يتم�

تكبدها�بين�عامي�2022م�و2025م.

مشروع�التوسعة�الثاني�في�ينبع

حزمة�المشروع�الرئيسية

تسعى�لوبريف�بشلك�

استباقي�إلى�متابعة�

وتقييم�عدد�من�

المشاريع�لزيادة�تحسين�

أدائها�وتوسيع�أعمالها�

وأنشطتهاي

 الطلب�على�الفئتين�الثانية�والثالثة�عالمًيا
بالمليون�طن�متري

مبادرة�تحول�األعمال�

تنفذ�لوبريف�حالًيا�مبادرة�تحول�األعمال�التي�بدأت�في�عام�2021م،�وذلك�تماشًيا�مع�برنامج�التحول�الذي�أطلقته�

أرامكو�السعودية�لمشاريعها�المشتركة.�ويركز�البرنامج�على�المبادرات�الرئيسية�التالية:�

تحسين�كفاءة�إستخالص�المنتجات �• � � � � التميز�التجاري� �•

زيادة�القدرات�اإلنتاجية �• � التعاون�مع�الشراكت�التابعة�ألرامكو�السعودية� �•

تخفيض�مصاريف�التشغيل �• � � � � تطوير�المنتجات� �•

في�عام�2022،�وفي�إطار�برنامج�مبادرة�التحول،�أكملت�لوبريف�توسعة�وحدة�التقطير�الفراغي�في�مرفق�ينبع�

لزيادة�طاقتها�اإلستيعابية�إلى��50٫0الف�برميل�يوميا.

٪4٫0�:CAGR

2030

19~ 14~

2022

توسيع وحدة التقطير الفراغي

توسيع وتحسين وحدة تكسير الهيدروجين 

توسيع وتحسين وحدة تكسير الهيدروجين 

1
2
3

4565  ألف�برميل
في�اليوم�

 ألف�برميل
في�اليوم�

2635  ألف�برميل
في�اليوم�

 ألف�برميل
في�اليوم�

1929  ألف�برميل
في�اليوم�

 ألف�برميل
في�اليوم�

36لوبريف����التقرير�السنوي�2022لوبريف����التقرير�السنوي�2022 35

نظرة�عامة� المشاريع�المستقبلية2ي�



النتائج واألداء �.3
أهم�النتائج�والمؤشرات�في�عام�2022 �1. 3   

لكمة�المدير�المالي �2. 3   

األداء�المالي �3. 3   
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حجم مبيعات المنتجات الثانوية

٢,٥٦٣,٧٠٣ طن متري
(٢٠٢١: : ٢,٥٣٩,٥٥١ طن متري)

هوامش التكسير

٢٫٤٨٤ ريال سعودي/طن متري 
(٢٠٢١م: ٢٫٢٤٨ ريال سعودي/طن متري)

هوامش المنتجات الثانوية

٩٦ ريال سعودي/طن متري 
(٢٠٢١م: ٦٧ ريال سعودي/طن متري)

استغالل الطاقة اإلنتاجية

٪ ٨٨٫٨
(٢٠٢١م: ٨٧٫٢ ٪)

توفر الطاقة المياكنيكية

٪ ٩٩٫٧
(٢٠٢١م: ٩٩٫٧ ٪)

الطاقة التشغيلية

زيوت األساس 

١,٣٤٥,٠٠٠طن متري 
(٢٠٢١م: ١,٣٤٥,٠٠٠ طن متري)

المنتجات الثانوية*

٢,٦٥٠,٠٠٠ طن متري
(٢٠٢١م: ٢,٦٥٠,٠٠٠ طن متري)

إنتاج زيت األساس 

١,١٩٤,٧٩٢ طن متري
(٢٠٢١م: ١,١٧٣,١٣٠ طن متري)   

الفئة األولى

٤٠٧,٧٥١ طن متري
(٢٠٢١م: ٤١٢,٤٥٥ طن متري)

الفئة الثانية 

٧٨٧,٠٤١ طن متري
(٢٠٢١م: ٧٦٠,٦٧٥ طن متري)

حجم مبيعات زيوت األساس

١,٢٤٧,٧٣٢ طن متري
(٢٠٢١م: ١,١٨٤,٥٦٨ طن متري)  

الفئة األولى

٤٢٣,٠٤٨ طن متري
(٢٠٢١م: ٤٠٣,٢٣٣ طن متري)

الفئة الثانية 

٨٠٥,٧١١ طن متري
(٢٠٢١م: ٧٥٦,٧٧٧ طن متري)

الفئة الثالثة** 

٨١,٤٤٢ طن متري
(٢٠٢١م: ٦٦,٦٢٩ طن متري)

* تشمل أحجام المنتجات الثانوية المنتجات البترولية البيضاء.

**  تشير إلى المبيعات التي قام بها أعضاء تحالف أرامكو لزيوت األساس (إس أويل وموتيفا) في منطقة الشركة وتشمل جزء بسيط من مبيعات التحالف للفئة األولى.

العمليات

أهم النتائج والمؤشرات في عام 2022
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النتائج�واألداء أهم�النتائج�والمؤشرات�في�عام�32022ي�



٢٠٢١م

٢٠٢٢م

٢٠٢١م

٢٠٢٢م

٢٠٢١م

٢٠٢٢م

٢٠٢١م

٢٠٢٢م

٢٠٢١م

٢٠٢٢م

٢٠٢١م

٢٠٢٢م

٢٠٢١م

٢٠٢٢م

٢٠٢١م

٢٠٢٢م

٢٠٢١م

٢٠٢٢م

إجمالي معدل الحوادث المسجلة  

صفر حوادث
الحد من حرق الغاز بنسبة 

٪ ٧٠

األرباح قبل الفوائد والضرائب 
واالستهالك واإلطفاء 

٢,٥١١ مليون ريال سعودي
(٢٠٢١م: ٢,٠٩٦ مليون ريال سعودي)

العائد على رأس 
المال المستخدم

٪ ٣٩
(٢٠٢١م: ٣٠ ٪)

١٠٫٦١٤مليون 
٨,٨٤٧ مليون 

١,٩٧٨مليون
١,٥٠٣مليون

٥,٠٨٣ مليون
٤,٢٤٥ مليون

١,١٢٥مليون
٩٣٧ مليون

٪ ٣
٪ ١٧

٢,٠٢١ مليون
١,٤٧٠مليون

١١٫٧٢
٨٫٩٠

٢,٥٠٤ مليون
٢,٠٤٢ مليون

٢,١٧١ مليون
١,٧٥٦مليون

اإليرادات

إجمالي الربح

الربح التشغيلي

ربح العام

إجمالي الدخل الشامل للعام 

ربحية السهم 

إجمالي حقوق الملكية 

نسبة المديونية

التوزيعات النقدية

جميع األرقام بالريال السعودي

ESGالبيانات المالية
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النتائج�واألداء أهم�النتائج�والمؤشرات�في�عام�32022ي�



لكمة المدير 
المالي

وسنمضي�ً�قدما�في�العمل�ضمن�إطارنا�
المالي،�حيث�نحافظ�على�ميزانية�عمومية�قوية�

فيما�تعتبر�مصاريفنا�الرأسمالية�منخفضة

السادة المساهمون الكرام،

إنه�لمن�دواعي�سروري�أن�أشارككم�تقرير�

األداء�المالي�األول�لشركة�لوبريف�كشركة�

مدرجة�في�السوق�المالية.�لقد�اكن�أداؤنا�

في�عام��2022بمثابة�شهادة�على�ماكنتنا�

كشركة�رائدة�في�مجال�تكرير�ومعالجة�

الزيوت�عالية�القيمة،�حيث�حققنا�أرقامًا�

قياسية�من�حيث�اإليرادات�وصافي�الدخل�

والتدفق�النقدي�الحر.

بدأ�العام�بانخفاض�هوامش�تكسير�زيوت�

األساس�بحوالي��1٫616ريال�سعودي�للطن�

المتري�في�الربع�األول�بسبب�ارتفاع�أسعار�

النفط�الناتج�عن�التوترات�الجيوسياسية،�غير�

أن�أسعار�زيوت�األساس�عاودت�االرتفاع�في�

الربعين�الثاني�والثالث�مما�أدى�إلى�تحسن�

بيئة�الهامش،�حيث�ارتفعت�هوامش�التكسير�

إلى��2٫704ريال�سعودي�و��3٫116ريال�

سعودي�للطن�المتري�في�الربعين�الثاني�

والثالث�على�التوالي،�ومن�ثم�عادت�األسعار�

إلى�وضعها�الطبيعي�في�الربع�الرابع،�إال�أن�

هوامش�تكسير�زيوت�األساس�ظلت�أعلى�

من�المتوسطات�التاريخية�عند��2٫655ريال�

سعودي�للطن�المتري،�بمتوسط�هامش�

تكسير�لعام��2022بلغ��2٫484ريال�سعودي�

للطن�المتري.

إن�نمو�حجم�اإلنتاج�لدينا�بنسبة��6٪�في�عام�

2022م�مكننا�من�الحصول�على�المزايا�الناتجة�

عن�بيئة�هامش�القوية�التي�شهدناها�في�

عام�2022م،�حيث�سجل�سوقنا�المحلي�نمًوا�

أعلى�من�المتوسط�في�الحجم�بنسبة�٪�7.�

وقد�انعكس�ذلك�على�النتائج�المالية�بتسجيل�

إيرادات�تزيد�عن��10٫6مليار�ريال�سعودي�

وصافي�دخل�وتدفق�نقدي�حر�بحوالي�2٫0 

مليار�ريال�سعودي.

وفي�ظل�هذه�النتائج�المتميزة،�أوصى�

مجلس�اإلدارة�بتوزيعات�أرباح�بلغت�نحو�840 

مليون�ريال�سعودي�للنصف�الثاني�من�عام�

2022م.�لقد�نججنا�في�الحفاظ�على�مركز�

مالي�قوي�مع�انخفاض�معدل�المديونية�

لدينا�إلى�3٪،�وتعظيم�حقوق�المساهمين�

من�خالل�العائد.�ويمكن�مالحظة�ذلك�من�

خالل�العائد�على�راس�المال�العامل�الذي�

بلغت�نسبته�لدينا�٪39.

من�خالل�ريادتنا�من�حيث�تلكفة�اإلنتاج�

وموقعنا�المتميز�في�سلسلة�القيمة،�فنحن�

مؤهلون�لالستفادة�من�مزايانا�وماكنتنا�

لتعظيم�القيمة.�وسنمضي�قدمًا�في�

العمل�ضمن�إطارنا�المالي،�حيث�نحافظ�على�

ميزانية�عمومية�قوية�فيما�تعتبر�مصاريفنا�

الرأسمالية�منخفضة،�تقوم�لوبريف�بتشغيل�

أصول�تدر�مداخيل�نقدية�مرتفعة،�مما�يمنحنا�

القدرة�على�توليد�قيمة�للمساهمين�عن�

طريق�التوزيعات�المستقبلية.

اكن�العام�2022م�رائًعا�بالنسبة�للوبريف،�حيث�

حققنا�على�أرض�الواقع�جميع�وعودنا�من�

حيث�حجم�اإلنتاج�واألرباح،�ونخطط�لمواصلة�

تلبية�توقعات�المستثمرين،�بل�وتجاوزها�في�

عام�2023م،�وستواصل�لوبريف�السعي�

لتحقيق�األهداف�المعلنة.�ونغتنم�هذه�

الفرصة�لتقديم�الشكر�إلى�جميع�مساهمينا�

على�ثقتهم.

محمد النافع

المدير المالي

صافي الدخل والتدفق النقدي الحر 

تقريبًا

2٫0 مليار�ريال�سعودي

انخفاض معدل المديونية

٪ 3

متوسط هامش تكسير 2022م 

2٫484
ريال�سعودي�/�طن�متري
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النتائج�واألداء لكمة�المدير�المالي3ي�



األداء المالي

نتائج�األعمال�)مليون�ريال�سعودي(

2019م2020منسبة�التغيير�)%(2021م2022مالوصف

204٫393٫65٫620٫4٪10٫613٫98٫846٫7المبيعات

)5٫414٫1()3٫978٫6(19٪)6٫804٫9()8٫110٫1(تلكفة�المبيعات

23415٫0206٫3٪2٫503٫82٫041٫8إجمالي�الربح

)57٫6(24149٫0٪2٫171٫11٫755٫6الربح�التشغيلي

)�140٫6(3281٫1٪1٫978٫11٫502٫5ربح�العام

)106٫6(37114٫7٪2٫020٫71٫470٫5إجمالي�الدخل�الشامل�للعام

مقارنة�الموجودات�والمطلوبات�)مليون�ريال�سعودي(

2019م2020منسبة�التغيير�)%(2021م2022مالوصف

191٫793٫71٫491٫6٪3٫694٫93٫108٫4الموجودات�المتداولة

5٫518٫75٫663٫4)6٪(4٫949٫95٫255٫9الموجودات�غير�المتداولة

37٫312٫47٫155٫1%8٫644٫88٫364٫3إجمالي الموجودات

203٫711٫63٫596٫9٪5٫082٫84٫244٫5إجمالي�حقوق�الملكية

2٫050٫61٫775٫1)19٪(1٫216٫41٫493٫8المطلوبات�المتداولة

1550٫21٫783٫10)11٪(2٫345٫62٫626٫0مطلوبات�غير�متداولة

3٫600٫83٫558٫2)14٪(3٫562٫04٫119٫8إجمالي�المطلوبات

37،312٫47٫155٫1%8٫644٫88٫364٫3إجمالي حقوق الملكية والمطلوبات

تعكس�النتائج�المالية�لشركة�لوبريف�نقاط�القوة�األساسية�الاكمنة�في�نموذج�أعمالها�والتجربة�الغنية�والخبرة�لفريق�اإلدارة�الذي�يقود�لوبريف�

لألفضل.�في�عام�2020م،�تأثر�أداء�لوبريف�بشدة�بسبب�التباطؤ�االقتصادي�الناجم�عن�الوباء.�ومع�ذلك،�فقد�أظهر�أداء�لوبريف�تحسًنا�ملحوًظا�

في�العامين�الماضيين،�مدفوًعا�بالتعافي�بعد�الجائحة،�وهوامش�التكسير�المرتفعة�واالستغالل�العالي�للقدرة�اإلنتاجية.

قائمة�التدفقات�النقدية�)مليون�ريال�سعودي(

نسبة�التغيير�2021م2022مالوصف
2019م2020م)%(

)137٫9(2681٫9٪2٫131٫61٫691٫4)الخسارة(/�الربح�قبل�الزاكة�وضريبة�الدخل

22334٫3128٫2٪2٫254٫71٫844٫7النقد�المتولد�من�األنشطة�التشغيلية

11311٫521٫4٪2٫016٫91٫814٫6صافي�التدفق�النقدي�من�األنشطة�التشغيلية

صافي�النقد�المتولد�)التدفقات�الخارجة(/�التدفقات�الداخلة�
)314٫2(11٫1)78٪()221٫6()48٫8(من�األنشطة�االستثمارية

صافي�النقد�)التدفقات�الخارجة(�/�التدفقات�الداخلة�من�
)447٫1(53171٫3٪)916٫4(1٫405٫4األنشطة�التمويلية

)739٫90(493٫9)17٪(562٫6676٫6صافي�)النقص(/�الزيادة�في�النقد�وما�في�حكمه

101179٫0918٫9٪1٫349٫5672٫9النقد�وما�في�حكمه�في�بداية�العام

42672٫9179٫0٪1٫912٫11٫349٫5النقد�وما�في�حكمه�في�نهاية�العام

األرباح�المعلنة�والموزعة�)مليون�ريال�سعودي(

نسبة�التغيير�2021م2022مالوصف
2019م2020م)%(

)140٫6(3281٫1٪1٫978٫11٫502٫5صافي�الربح/�الخسارة�قبل�الدخل�الشامل�اآلخر

230٫00٫0٪1٫263٫71٫023٫4األرباح�الموزعة�المعلنة

200٫00٫0٪1٫125٫0937٫5توزيعات�األرباح�المدفوعة�بعد�خصم�الزاكة�والضرائب

أظهر�أداء�لوبريف�تحسًنا�كبيًرا�في�العامين�الماضيين،�
التكسير� الجائحة،�وهوامش� بانتعاش�ما�بعد� مدفوًعا�

للقدراتي العالي� واالستخدام� المرتفعة،�
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اإليرادات

في�عام�2022،�حققت�لوبريف�إيرادات�بلغت�

�10٫613٫9مليون�ريال�سعودي�مقارنًة�بـ�

�8٫846٫7مليون�ريال�سعودي�في�عام�

2021م،�وبنسبة�نمو�19٫9٪�على�أساس�

سنوي�بسبب�زيادة�حجم�مبيعات�زيوت�

األساس�بنسبة��6٪�والسعر�بنسبة��14٪�مما�

حقق�إجمالي�إيرادات�بزيادة�20٪�من�زيوت�

األساس.�فيما�زاد�حجم�المنتجات�الثانوية�

والمنتجات�البترولية�البيضاء�بنسبة�1٪�والسعر�

بنسبة�17٪�مما�أدى�إلى�إيرادات�إضافية�

بنسبة�٪18.

الربح التشغيلي

في�عام�2022م،�حققت�لوبريف�أرباًحا�

تشغيلية�بلغت��2٫171٫1مليون�ريال�

سعودي�مقارنة�بـ��1٫755٫6مليون�ريال�

سعودي�في�عام�2021م،�بزيادة�قدرها�

23٫7٪�على�أساس�سنوي.�ويعود�ذلك�

بسبب�زيادة�اإليرادات�بنسبة�19٫9٪�يقابلها�

جزئيًا�زيادة�سعر�المواد�األولية�بنسبة��٪16

والحجم�بنسبة�٪�2

العائد على رأس المال المستخدم

في�عام�2022،�بلغ�العائد�على�رأس�المال�

المستخدم�39٪�مقارنة�بنسبة�30٪�في�

عام�2021.�في�حين�زاد�الربح�التشغيلي�

بعد�الزاكة�بمقدار��450مليون�ريال�سعودي�

)29٪(�بسبب�ارتفاع�هامش�التكسير،�بينما�

تم�خفض�صافي�الديون�بمقدار��715مليون�

ريال�سعودي�)�82٪(�بسبب�ارتفاع�الرصيد�

النقدي�وسداد�القروض�طويلة�األجل�والتي�

تم�مقابلتها�جزئيا�عن�طريق�ارتفاع�حقوق�

الملكية�بمقدار��838مليون�ريال�سعودي.

األداء�التشغيلي�والمالي�في�عام�2022م

استفادت�لوبريف�من�بيئة�
هوامش�التكسير�المرتفعه�

لزيوت�االساس�في�عام�
2022م�في�حين�زادت�أسعار�
المنتجاتي�ويعزى�ذلك�إلى�

تزايد�الطلب�وتراجع�العرض�في�
سوق�زيوت�األساس،�حيث�ركز�
المنتجون�أصولهم�على�زيادة�
إنتاج�الديزل�إلى�الحد�األقصى�
بسبب�هوامش�الديزل�القويةي

المديونية

استقر�معدل�المديونية�لشركة�لوبريف�عند�3٪�كما�في��31ديسمبر�2022م،�مقارنة�بـ�17٪�خالل�نفس�الفترة�من�العام�2021م.�وقد�نتج�

االنخفاض�في�المديونية�عن�التدفقات�النقدية�التشغيلية�القوية�بسبب�ارتفاع�الهوامش�واالستغالل�األمثل�للطاقة�اإلنتاجية.�مما�أدى�إلى�إنتاج�

مستدام�وحضور�قوي�في�السوق،�وبالتالي�أدى�ذلك�إلى�زيادة�حجم�المبيعات.

نظرة عامة على إجمالي محفظة الديون كما في 31 ديسمبر 2022

بالريال�
السعودي

مبلغ�القرض�
اإلضافات�خالل�الرصيد�االفتتاحياألصلي

السنة
المسدد�خالل�

السنة
اإلضافات�غير�

مدة�القرض�الرصيد�الختاميالنقدية�خالل�العام
)بالسنوات(

1٫109٫5912,104,859,5919)146,250,000( 2,250,000,0002,250,000,000طويلة�األجل

عقود�اإليجار�
 5,067,323107,791,205)10,079,110( 112,802,992 المالية

 6٫176,9142,212,650,796)156,329,110( 2,362,802,992 اإلجمالي

إجمالي محفظة الديون كما في 31 ديسمبر 2022 مقسمة حسب المقرضين.

%المبالغ�بالريال�السعوديالجهة�المقرضة

95٪2,104,859,591بنوك�

5٪107,791,205عقود�اإليجار�المالية

100٪2,212,650,796اإلجمالي�
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فيما يلي بيان يوضح مبلغ الرسوم النظامية المدفوعة والمستحقة حتى نهاية السنة المالية 2022

 

20222021

القائم�المدفوع�القائم�المدفوع�

البند�)بالريال�السعودي(

12,525,468٫0028,730,151٫001,102,562٫0019,805,736٫00زاكة

130,709,876٫00-221,453,432٫00101,475,685٫00ضرائب�الدخل

91,633,907٫171,756,392٫0554,660,639٫861,896,275٫54أخرى*

325,612,807٫17131,962,228٫0555,763,201٫86152,411,887٫54المجموع

مالحظة:�*�بما�في�ذلك�على�سبيل�المثال�ال�الحصر،�استقطاعات�المؤسسة�العامة�للتأمينات�االجتماعية،�رسوم�مكتب�العمل�وتاكليف�التأشيرات�وجوازات�السفر.

فيما يلي بياًنا لقيمة أي استثمارات تم إجراؤها أو أي احتياطيات تم إعدادها لمصلحة موظفي لوبريف، مما يعكس التزام لوبريف 

نحو موظفيها.

التغيير�20222021البند�)بالريال�السعودي(

)19,755,813٫00(135,078,858٫00154,834,671٫00مزايا�نهاية�الخدمة

)38,787,376٫00(128,047,534٫00166,834,910٫00مزايا�طبية�بعد�التقاعد

902,552428,700473,852جوائز�الخدمة�طويلة�األجل

1,25,38,010٫00-12,538,010٫00برنامج�التقاعد�المبكر

57,164,743٫0850,936,565٫006,228,178٫08خطط�االدخار

)39,428,522٫92(333,731,697٫08373,160,220٫00المجموع

الموجودات�المتداولة

الموجودات المتداولة�ارتفعت�من�3٫108٫4 

مليون�ريال�سعودي�إلى��3٫694٫9مليون�

ريال�سعودي�)٪19(�بسبب�زيادة�النقدية�

والذمم�المدينة�يقابلها�المخزون�المنخفض.

الموجودات غير المتداولة�انخفضت�من�

�5٫255٫9ريال�سعودي�إلى��4٫949٫9)6٪(�

بشلك�أساسي�بسبب�انخفاض�الممتلاكت�

والمصنع�والمعدات�عن�طريق�صافي�

االستهالك�بعد�خصم�اإلضافات.

المطلوبات المتداولة�انخفضت�من�

�1٫493٫8مليون�ريال�سعودي�إلى�1٫216٫4 

ريال�سعودي�)٪19(�بسبب�انخفاض�الذمم�

الدائنة�التجارية�وذمم�الزاكة�والضريبة�يقابلها�

أرتفاع�المصاريف�المستحقة.

المطلوبات غير المتداولة�انخفضت�من�

�2٫626٫0مليون�ريال�سعودي�إلى�2٫345٫6 

مليون�ريال�سعودي�)٪11(�بشلك�رئيسي�

بسبب�سداد�القروض�طويلة�األجل�بمقدار�

�146مليون�ريال�سعودي.

التدفقات النقدية الحرة�زادت�بمقدار�

�235٫1مليون�ريال�سعودي�)من�1733٫8 

إلى�1968٫9(�بسبب�تحسن�النقد�الناتج�

عن�العمليات�بمقدار��202٫2مليون�ريال�

سعودي،�وتراجع�النفقات�الرأسمالية�بمقدار�

�32٫9مليون�ريال�سعودي.

صافي التدفقات النقدية من األنشطة 

التمويلية�ارتفع�بمقدار��489٫1مليون�ريال�

سعودي�بالمقارنة�مع�2021م،�بسبب�سداد�

القرض�طويل�األجل�بقيمة��146مليون�ريال�

سعودي،�وشراء�أسهم�خزينة�بقيمة�57٫4 

مليون�ريال�سعودي،�وتوزيع�أرباح�بقيمة�

�1٫125مليون�ريال�سعودي�مقارنة�مع�

�937٫5في�عام�2021.
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اإلدارة البيئية واإلجتماعية   .4
وحوكمة الشركة

نهج�لوبريف�في�االستدامة �1. 4   
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نهج لوبريف في االستدامة

التأثير�اإليجابي�على�الناس�والكوكب

تستفيد�لوبريف�من�موقعها�التنافسي�

المهيمن�وقيادتها�في�أعمال�التكرير�

والمعالجة�النهائية�لدفع�نمو�األعمال�

المستدام�وخلق�القيمة�والربحية�ألصحاب�

المصلحة.�ومن�خالل�التزامها�بإيجاد�عالم�

أفضل،�تركز�لوبريف�على�دمج�وإشراك�

النواحي�البيئية�واالجتماعية�والحوكمة�في�

نسيجها�التشغيلي�وإطارها�االستراتيجي.�

تسعى�الشركة�جاهدة�لتحقيق�التميز�في�

لك�ما�تفعله،�وتعتقد�أن�نهجها�تجاه�

اإلدارة�البيئية�واإلجتماعية�وحوكمة�لوبريف�

يتجاوز�المبادرات�الفردية.�إن�تضمين�مبادئ�

وممارسات�االستدامة�عبر�أعمالها�وسلسلة�

القيمة�يمّكن�لوبريف�من�العمل�بمسؤولية�

والبقاء�تحت�المساءلة�وتعزيز�خلق�القيمة�

لجميع�أصحاب�المصلحة،�بما�في�ذلك�

المساهمين.

تدرك�لوبريف�أهمية�رؤية�المملكة�2030 

وتدعمها،�والتي�تضع�االستدامة�في�صميم�

لك�ما�تفعله�المملكة.�وبصفتها�شركة�

صاحبة�مسؤلية�إجتماعية،�تعتقد�لوبريف�

أنها�يمكن�أن�تحدث�فرًقا�جوهريا�للمملكة�

العربية�السعودية�وشعبها.�سواء�أاكن�ذلك�

من�خالل�تعزيز�قوتها�العاملة�الموهوبة�

والمتنوعة�أو�دفع�الصناعة�إلى�األمام�

والتأكد�من�أن�االستدامة�أساسية�لتحقيق�

هدفها،�بما�يتماشى�مع�الرؤية�السعودية�

2030،�وتفخر�لوبريف�باتخاذ�خطوات�لجعل�

هذه�الرؤية�حقيقة�واقعة.

تعمل�لوبريف�على�تعزيز�أسس�تطورها�

وجاهزيتها�للمستقبل�على�المدى�الطويل�

من�خالل�ربط�أعمالها�بالرفاهية�الشاملة�

والمستدامة�للناس�والكوكب،�كما�تهدف�

إلى�الحفاظ�على�سمعتها�باعتبارها�شركة�

مسؤولة�عن�قراراتها�وتقييم�شامل�آلثارها�

على�المدى�الطويل.�تعمل�لوبريف�كذلك�

على�تطوير�إطار�عمل�قوي�للحيثيات�البيئية�

واالجتماعية�والحوكمة،�مما�يسهم�في�

دمج�مبادئ�وممارسات�االستدامة�في�

أعمالها�على�لك�المستويات.

فلسفة�لوبريف�في�مجال�البيئة�والصحة�والسالمة

إن�تركيز�لوبريف�على�المستوى�المؤسسي�

على�البيئة�والصحة�والسالمة�يدعم�هدفها�

المتمثل�في�حماية�القوى�العاملة�لديها،�

ومنع�خسائر�الممتلاكت�وتجنب�انقطاع�

األعمال،�مع�التكيف�مع�ظروف�السوق�

والتشغيل.�ويشمل�ذلك�معايير�لوبريف�التي�

تركز�على�نهج�التحسن�المستمر�المتعارف�

عليه�في�جميع�نواحي�الصناعة.

تعكس�معايير�لوبريف�القوية�تحماًل�منخفًضا�

للمخاطر�مع�إجراءات�سالمة�تشغيلية�مطبقة�

بصرامة،�حيث�يتم�تضافر�تلك�العوامل�مع�

إجراءات�إدارة�األزمات�واستمرارية�األعمال�

المصممة�لتوفير�المرونة�التشغيلية�

واالستجابة�للحوادث�الداخلية�أو�الخارجية�من�

خالل�استعادة�العمليات�بطريقة�منظمة.

لدى�لوبريف�سياسة�بيئية�تحدد�األهداف�

واإلجراءات�البيئية�واألداء�والمراقبة�وإطار�

القياس�المرتبط�بها.�يعتمد�موقف�لوبريف�

من�القضايا�البيئية�أيًضا�على�عالقتها�مع�

شركة�أرامكو�السعودية.�هذا�علما�بأن�

لوبريف�تعكف�على�تطوير�إستراتيجية�تهدف�

إلى�تحقيق�صافي�انبعاثات�صفرية�بحلول�

العام�2050م.

تعكس�معايير�لوبريف�القوية�تحماًل�منخفًضا�

للمخاطر�مع�إجراءات�سالمة�تشغيلية�مطبقة�

بصرامة.�ويقترن�ذلك�بإجراءات�إدارة�األزمات�

واستمرارية�األعمال�المصممة�لتوفير�المرونة�

التشغيلية�واالستجابة�للحوادث�الداخلية�أو�

الخارجية�من�خالل�استعادة�العمليات�بطريقة�

منظمة.

تعمل�لوبريف�بجدية�على�تطوير�إطار�عمل�

لالستدامة�يركز�على�البيئة�وصحة�وسالمة�

موظفيها�والمجتمع.�تشمل�مبادرات�لوبريف�

تتبع�األداء�لتقليل�االنبعاثات�والحرق.�يشلك�

اإلحراق�اللكي�وكفاءة�الطاقة�مكونات�رئيسية�

لمؤشر�لوبريف�البيئي�)مؤشر�أداء�رئيسي(،�

والذي�يعد�جزًءا�من�مؤشرات�األداء�الرئيسية�

األوسع�نطاًقا�للشركة.

يتم�مراجعة�ورصد�إجمالي�أهداف�الحرق�

ووضعها�سنوًيا�بناًء�على�الجدوى�الفنية�

واألداء�التاريخي�للمرفق�المعنية.

وقد�تم�تحقيق�الخفض�بنسبة�70٪�عام�

2022م�من�خالل�تحسين�برنامج�المراقبة�

الحالي�وإستكشاف�األخطاء�وإصالحها.

وتسعى�لوبريف�أيًضا�إلى�استكشاف�فرص�

جديدة�وأوجه�تعاون�جديدة�للهيدروجين�

األخضر�وطرق�تقليل�محتوى�الكبريت.
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السالمة�وإدارة�المواهب�والمبادرات�االجتماعيةاإلشراف�البيئي

متطلبات�السعودة�وبرنامج�نطاقات

حققت�لوبريف�انخفاًضا�
بنسبة�70%�في�حرق�الغاز�
في�عام�2022م،�مقارنًة�

بعام�2021مي�

وقد�تعاونت�لوبريف�مع�
جامعة�الملك�عبدالله�

للعلوم�والتقنية�لخفض�
محتوى�الكبريت�في�زيت�
الوقود�وزيوت�األساس�
بنسبة�تصل�إلى�85%ي

وفي�إطار�جهود�االستدامة�لدى�لوبريف،�

لتلبية�معايير� لوبريف�جاهدة� تسعى�

 ISO الصناعة،�وهي�حاصلة�على�شهادة�

�14001:2015الخاصة�بأنظمة�إدارة�البيئة،�

وشهادة��ISO�50001:2018ألنظمة�إدارة�

الطاقة.�كما�تم�اعتماد�مختبرات�الفحص�في�

لك�من�مرفقي�ينبع�وجدة�من�قبل�الجمعية�

�)A2LA(المختبرات� األمريكية�العتماد�

الكيميائية� االختبارات� الفني�في� لالمتثال�

.)ISO/IEC�17025:2017(

وتقر�لوبريف�بصفتها�منتًجا�رائًدا�لزيوت�

األساس،�بمسؤوليتها�في�المساعدة�على�

تحقيق�هذا�الهدف،�وهي�ملتزمة�بأداء�

دورها�في�معالجة�تغير�المناخ.�وستمضي�

لوبريف�قدمًا�في�المراقبة�واإلبالغ�عن�التقدم�

الذي�تحرزه�في�المستقبل�لتقليل�تأثيرها�

على�البيئة.

تم�إنشاء�نظام�إدارة�السالمة�لدى�لوبريف�منذ�عام�

�2011استناًدا�إلى�دوبونت�للحلول�المستدامة�

)DSS(�ويركز�على�العمليات�اآلمنة.�يغطي�نهج�

أنظمة�"السالمة�أواًل"�جميع�جوانب�األنشطة�التجارية،�

مما�يساعد�على�إرساء�ثقافة�السالمة�التي�نتج�عنها�

إجمالي�معدل�الحوادث�المسجلة�)صفر�حوادث(�

للعام�الثالث�على�التوالي�في�عام�2022.

إشراك المواهب وتطويرها

تتمتع�لوبريف�بهيلك�حوافز�شامل�وبرامج�تدريبية�

لجذب�المواهب�واالحتفاظ�بها�وتحفيز�موظفيها�

وإنشاء�ماكن�عمل�يحفز�على�التمكين�ويحترم�تنوع�

الخبرات�والتجارب�والقدرات.�لدى�الشركة�برنامج�

تمليك�مساكن�لموظفيها�السعوديين�يمّكنهم�من�

امتالك�وحدات�سكنية�مناسبة،�ومبادرة�أخرى�تساعد�

الموظفين�على�االدخار�المالي�واالستثمار.

وفيما�يلي�النقاط�البارزة�األخرى:

برامج�تدريب�حول�سالمة�العاملين�	 

مثل�التعلم�اإللكتروني�وتعليمات�

وتوجيهات�السالمة�وخطة�التدريب

االستثمار�المنتظم�في�تدريب�الموظفين�	 

ومبادرات�التطوير�ذات�الصلة�

الدعم�المالي�وغير�المالي�لألنشطة�	 

التعليمية�مثل�التعويض�عن�رسوم�

الشهادات�واإلجازة�لتأدية�االمتحان

تخضع�لوبريف،�شأنها�شأن�جميع�الشراكت�في�

المملكة،�لمتطلبات�السعودة،�حيث�أن�السعودة�

هي�سياسة�حكومية�في�المملكة�العربية�

السعودية�تشجع�الشراكت�على�توظيف�المواطنين�

السعوديين�بشلك�تفضيلي،�ويتم�احتساب�النسبة�

المئوية�للمواطنين�السعوديين�العاملين�للك�شركة�

بموجب�نظام�نطاقات.�ويضع�نظام�نطاقات�الشراكت،�

بناًء�على�مستوى�السعودة�لديها،�في�نطاقات�/�

تصنيفات�مختلفة،�أعالها�الفئة�البالتينية.

توضح�البيانات�التالية�مستوى�التزام�الشركة�بمتطلبات�

السعودة�وتصنيفها�في�برنامج�نطاقات�كما�في�

�31ديسمبر�2022م.

التصنيف:�المواد�األساسية	 

 نسبة�السعودة:��٪83٫76	 

)82٫44٪�كما�في��31ديسمبر�2021م(

تصنيف�نطاقات:�بالتيني	 
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مبادرات�المسؤولية�االجتماعية�للشركة�لعام�2022م

األحداث�والمناسبات�األخرى

مبادرة لدعم مشروع التعليم في 

أاكديمية مداك�-�دعمت�لوبريف�مشروع�

وقف�أاكديمية�مداك�التعليمية�في�

منطقة�المدينة�المنورة،�من�خالل�رعاية�

مشروع�مختبر�ذكي�يتوافق�مع�أعلى�

المعايير�الدولية.�بلغ�إجمالي�مبلغ�الرعاية�

�2٫400٫000ريال�سعودي.

رعاية مبادرة "دعونا نسير مًعا"�-�رعت�

لوبريف�بالتعاون�مع�مركز�العون�مبادرة�

"دعونا�نسير�مًعا"�لمن�يعانون�من�التوحد.�

تهدف�المبادرة�إلى�إبراز�المهارات�والقدرات�

الرياضية�لألشخاص�ذوي�اإلعاقة،�من�أجل�رفع�

مستوى�الوعي�في�المجتمع.

مبادرة الحقيبة المدرسية�-�بالتعاون�مع�

جمعية�"وقف�معًا"�لتنمية�المجتمع،�رعت�

لوبريف�مشروع�"العلم�رفعة"�من�خالل�

تقديم��2000حقيبة�مدرسية�بجميع�األدوات�

المكتبية�)حقيبة،�كتيب،�دفتر�مالحظات،�

دفتر�رسم،�أقالم�تلوين�خشبية،�مبراة،�أقالم�

رصاص،�آلة�الحاسبة،�ومجلدات�الكتب،�وما�

إلى�ذلك(.�الحقائب�المعدة�يستفيد�منها�

الطالب�األيتام،�وأهالي�النزالء،�والطالب�ذوي�

اإلعاقة،�واألسر�ذات�الدخل�المحدود�من�

جميع�محافظات�منطقة�مكة�المكرمة.�بلغ�

إجمالي�مبلغ�الرعاية��56٫000ريال�سعودي.

المجتمعية  المبادرات 

تلتزم�لوبريف�بتنمية�المجتمعات�التي�تعمل�

فيها.�وقد�أطلقت�الشركة�العديد�من�

مبادرات�التنمية�االجتماعية�التي�تركز�على�

تعزيز�ريادة�األعمال�ودعم�احتياجات�اإلساكن�

وتسهيل�التعليم،�ويشمل�ذلك:

برنامج�تمكين�لذوي�اإلعاقة	 

برنامج�اإلساكن�لدعم�بناء�خمسة�	 

عشر�منزاًل�في�ينبع�لذوي�الدخل�

المحدود�من�ذوي�اإلعاقة

برنامج�الرياضة�التكيفية�لدعم�	 

الوصول�إلى�المرافق�الرياضية

تخصيص�العمل�وبرامج�التدريب�	 

الصيفي�التي�تدعم�تنمية�مواهب�

األشخاص�ذوي�اإلعاقة.

قامت�لوبريف�بعمل�نموذجي�في�دعم�

المجتمع�المحلي�في�مجال�الصحة�والتعليم�

والسالمة.�قدمت�لوبريف�خالل�شهر�

رمضان�المالبس�للعائالت�المحتاجة�في�

جدة،�ودعمت�جهود�الحكومة�في�ماكفحة�

كوفيد�-�19من�خالل�التبرع�بمبلغ��5ماليين�

ريال�سعودي�لصندوق�الوقف�الصحي.�كما�

ساعدت�الشركة�السلطات�المحلية�والمدارس�

لتسهيل�التعليم�أثناء�الوباء.
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مبادرة األكياس الغذائية الرمضانية 

-�بالتعاون�مع�جمعية�وقف�معًا،�وهي�

مؤسسة�وقفية�تهدف�إلى�تنمية�المجتمع،�

ساهمت�لوبريف�وموظفوها�لمدة�أربع�

سنوات�متتالية�حتى�اآلن�في�المساعدة�في�

توزيع�األكياس�الغذائية�على�أكثر�من�2500 

أسرة�منخفضة�الدخل�وعائالت�اليتامى،�

واألشخاص�ذوي�اإلعاقة�في�منطقة�مكة�

المكرمة.�باإلضافة�إلى�تبرع�موظفي�

لوبريف،�ساهمت�الشركة�بمبلغ�50،000 

ريال�سعودي�لهذا�النشاط.

مشروع اإلسعافات األولية "تدريب 

االتحاد الدولي لجمعيات الصليب األحمر 

والهالل األحمر"�-�رعت�لوبريف�تدريب�

"االتحاد�الدولي�لجمعيات�الصليب�األحمر�

والهالل�األحمر"�لدعم�أسر�األشخاص�ذوي�

اإلعاقة.�تم�تنسيق�ذلك�من�قبل�هيئة�

الهالل�األحمر�السعودي.�استمر�التدريب�

لمدة�يومين�وحضره��50شخًصا.�بلغ�إجمالي�

مبلغ�الرعاية��45000ريال�سعودي.

كسوة السيدة عائشة�-�تهدف�كسوة�

السيدة�عائشة�رضي�الله�عنها�إلى�توفير�

كسوة�العيد�لألسر�المحتاجة�ابتداًء�من�

الحملة�في�شهر�شعبان.�وتركز�المبادرة�

على�استالم�وجمع�المالبس�المستعملة�

والجديدة�من�خالل�مساهمات�أفراد�

المجتمع.�قامت�لوبريف�برعاية�هذا�البرنامج�

لدعم�المجتمع�المحلي�في�جدة.�قدمت�

لوبريف�أيًضا�فرصة�تطوعية�لموظيفها�

وتطوع�أكثر�من�عشرة�موظفين�لهذه�

المبادرة.�بلغ�إجمالي�مبلغ�الرعاية�50٫000 

ريال�سعودي.�

المسابقة الوطنية السعودية للفروسية 

في ينبع�–�قامت�لوبريف�برعاية�المسابقة�

الوطنية�السعودية�في�إطار�تشجيع�

أفراد�المجتمع�على�المشاركة�في�أنشطة�

الفروسية،�وقد�تم�تنظيم�المسابقة�من�

قبل�وزارة�الرياضة،�وعقدت�في�مدينة�ينبع�

الصناعية.�وبلغ�إجمالي�مبلغ�الرعاية�30٫000 

ريال�سعودي.

الجوائز والتقدير

جائزة التميز في الصيانة 

والموثوقية األكثر تحسًنا 

الرئيس والمدير التنفيذي لشركة 
أرامكو السعودية 2022

60لوبريف����التقرير�السنوي�2022لوبريف����التقرير�السنوي�2022 59

اإلدارة�البيئية�واإلجتماعية�وحوكمة�الشركة نهج�لوبريف�في�االستدامة4ي�



مبادرات�المسؤولية�االجتماعية�للشركة�لشركة�لوبريف�لعام�2022م�

الحوكمة

مبادرة�البحث�والتطوير�مع�جامعة�
الملك�عبد�العزيز

عقدت�لوبريف�عدة�اجتماعات�مع�لكية�

الهندسة�الكيميائية�بجامعة�الملك�عبد�

العزيز�من�أجل�بدء�البحث�والتطوير�في�إطار�

مبادرات�المسؤولية�االجتماعية�لديها.�وبعد�

زيارة�الجامعة�وتفقد�المختبرات�فيها،�وجدنا�

أن�لديهم�حاجة�لمصنع�تجريبي�الستخالص�

السائل-السائل،�وحاليًا،�يتم�قياس��ABالخاص�

بهم�باستخدام�محطات�تجريبية.�ُيجري�فريق�

لوبريف�ولكية�جامعة�الملك�عبد�العزيز�بحًثا�

حول�المصنع�التجريبي�الستخالص�السائل�

-�السائل،�كما�سيتم�استخدامه�في�أبحاث�

الطالب�ومشاريعهم.

وفي�عام�2022،�أبرمت�لوبريف�اتفاقية�مع�

جامعة�الملك�عبد�العزيز�لألغراض�التالية:

دعم�طالب�جامعة�الملك�عبد�العزيز�	 

المؤهلين�في�مجال�الهندسة�والكيمياء

إجراء�البحوث�من�خالل�التعاون�	 

بين�لوبريف�والجامعة

رعاية�مختبر�الهندسة�الكيميائية	 

دعم�مشاريع�التخرج�والتدريب	 

تنظيم�زيارات�ورحالت�إلى�مصفاة�لوبريف	 

الفعاليات�األخرى

فعالية اليوم العالمي للمرأة�-�احتفاءًا�

باليوم�العالمي�للمرأة�الذي�أقيم�في�8 

مارس،�نظم�فريق�العالقات�العامة�احتفاال�

بإنجازات�المرأة.�كما�قدمت�لوبريف�خصًما�

بنسبة�15٪�على�مختلف�الصالونات�في�

لك�من�جدة�وينبع�لجميع�موظفي�الشركة�

وعائالتهم.�كما�تم�ترتيب�ورشة�عمل�

للموظفات�في�فندق�كراون�بالزا�لتعزيز�

الروابط�بين�الموظفين.

تلتزم�لوبريف�بمبادئ�الحوكمة�للشراكت�

وتلتزم�بالمعايير�العالمية�لحوكمة�الشراكت.�

يتألف�مجلس�اإلدارة�الحالي�من�ستة�

أعضاء�من�خلفيات�متنوعة،�ويضم�عضوين�

مستقلين�وفًقا�لالئحة�حوكمة�الشراكت�–�

أحدهما�سيدة.�تلعب�الخلفيات�والخبرات�

المتنوعة�لمجلس�اإلدارة�دوًرا�مهًما�في�

حوكمة�لوبريف،�حيث�إنها�تسهم�في�

إظهار�مجموعة�واسعة�من�اآلراء�ووجهات�

النظر�في�اجتماعات�مجلس�اإلدارة،�مما�

يسهل�من�اتخاذ�قرارات�مثمرة�ومناسبة.

تسعى�لوبريف�جاهدة�لتشغيل�أعمالها�

وفًقا�ألعلى�المعايير�والممارسات�األخالقية،�

تشلك�سياسة�السلوك�المهني�في�لوبريف�

دليال�ارشاديا�ألعمال�الشركة،�وتوّفر�لوبريف�

إطار�عمل�للسلوك�والنزاهة�المهنية�خالل�

دورة�األعمال�بأكملها.�تشجع�لوبريف�

موظفيها�وتتوقع�منهم�اإلبالغ�مباشرة�

عن�االنتهااكت�المشتبه�بها�لقواعد�السلوك�

الخاصة�بالشركة�من�خالل�القنوات�المناسبة.
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المخاطر  .5
إدارة�المخاطر� �1. 5   

عوامل�المخاطر �2. 5   
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إدارة المخاطر 

نظم�ونهج�إدارة�المخاطر�

قد�تتأثر�أعمال�لوبريف�ووضعها�المالي�ونتائج�عملياتها�وآفاقها�

المستقبلية�بشلك�جوهري�وسلبي�نتيجة�المخاطر�المرتبطة�بالشركة.�

وقد�يكون�لذلك�آثارًا�على�أعمال�لوبريف�من�حيث�تأثيرها�المباشر�أو�

غير�المباشر�على�اإليرادات�والربحية.

يتحمل�مجلس�اإلدارة�المسؤولية�الاكملة�عن�إنشاء�إطار�عمل�إدارة�

المخاطر�في�لوبريف�ومراقبته.�كما�يتحمل�مجلس�اإلدارة�مسؤولية�

تطوير�ومراقبة�سياسات�إدارة�المخاطر�في�لوبريف.

عملية�وإطار�إدارة�المخاطر�لدى�لوبريف�

يتم�وضع�سياسات�إدارة�المخاطر�في�لوبريف�

لتحديد�وتحليل�المخاطر�التي�تواجهها�

لوبريف،�ووضع�حدود�وضوابط�مناسبة�

للمخاطر،�ومراقبة�المخاطر�وااللتزام�بالحدود.�

تتم�مراجعة�سياسات�وأنظمة�إدارة�المخاطر�

بانتظام�لتعكس�التغيرات�في�ظروف�السوق�

وأنشطة�لوبريف.�وتهدف�الشركة،�من�

خالل�معايير�وإجراءات�التدريب�واإلدارة،�إلى�

الحفاظ�على�بيئة�رقابية�منضبطة�وبناءة�

يفهم�فيها�جميع�الموظفين�أدوارهم�

والتزاماتهم.

تراقب�إدارة�لوبريف�االمتثال�لسياسات�

وإجراءات�إدارة�المخاطر�في�لوبريف�وتراجع�

مدى�كفاية�إطار�عمل�إدارة�المخاطر�فيما�

يتعلق�بالمخاطر�التي�تواجهها�لوبريف.�

وتتلقى�لجنة�المراجعة�في�لوبريف�

المساعدة�من�التدقيق�الداخلي�في�أداء�

دورها�الرقابي.�حيث�يقوم�التدقيق�الداخلي�

بإجراء�مراجعات�منتظمة�ومخصصة�لضوابط�

وإجراءات�إدارة�المخاطر،�ويتم�إبالغ�نتائجها�إلى�

اإلدارة.�وتراقب�لوبريف�باستمرار�السيناريو�

المتطور�وسيتم�إدراج�أي�تغيير�في�سياسات�

إدارة�المخاطر�ضمن�التقارير�المستقبلية.

تقييم�وقياس�وإدارة�المخاطر�

فريق�اإلدارة لجنة�المراجعة مجلس�اإلدارة

على�أساس�التشاور�والمناقشة،�يتعين�على�مجلس�اإلدارة،�بمساعدة�فريق�اإلدارة،�القيام�

بتحديد�نطاق�وسياق�أعمال�تقييم�وإدارة�المخاطر 1

متابعة�تطور�الصناعة�ومستجدات�بيئة�االثتصاد�اللكي،�والقيام�بتعديل�تقييم�المخاطر�

وأطر�اإلدارة�بشلك�استباقي 6
المناقشة�المستمرة�حول�التغييرات�في�العوامل�التي�يمكن�السيطرة�عليها�والتي�ال�يمكن�السيطرة�

عليها،�وتنفيذ�النظم�والعمليات�المتعلقة�بالمخاطر،�مع�القياس�والتقييم�الموضوعي�النتائج 7

تحديد�المخاطر�باستخدام�األطر�الداخلية�والخارجية�باالستناد�إلى�خبرة�مجلس�اإلدارة�وفريق�اإلدارة2

رصد�وتقييم�المخاطر�باستخدام�منهجيات�شفافة�وقوية�دون�التأثير�على�النتائج�واالستنتاجات3

إذا�لزم�األمر�وأكفضل�ممارسة،�االستعانة�بمقدمي�خدمات�الضمان�المستقلين�بشأن�4

فعالية�أنظمة�المراقبة�الداخلية

اإلبالغ�عن�المخاطر�وتقديم�التوجيه�للفرق�وتقييم�العمليات�للتأكد�منه�كفاءتها�وفاعليتها5

66لوبريف����التقرير�السنوي�2022لوبريف����التقرير�السنوي�2022 65

المخاطر إدارة�المخاطر�5ي�



عوامل المخاطر

المخاطر�المتعلقة�بعمليات�لوبريف�

يتأثر�نجاح�أعمال�شركة�لوبريف�وأدائها�المالي�وربحيتها�بعدة�عوامل�مرتبطة�بعمليات�لوبريف.

المخاطر المتعلقة بالتغيرات في 

هوامش التكسير�-�تتأثر�لوبريف�بالفرق�

بين�أسعار�زيوت�األساس�أو�المنتجات�الثانوية�

وأسعار�اللقيم،�والمعروف�باسم�هامش�

التكسير�لزيوت�األساس�أو�للمنتجات�الثانوية،�

بحسب�الحال.�وتتأثر�أسعار�اللقيم�بالعديد�

من�العوامل�مثل�العرض�والطلب�العالميين،�

وأسعار�النفط،�وتوقعات�السوق�للعرض�

والطلب�في�المستقبل،�والظروف�السياسية�

العالمية،�والظروف�الجيوسياسية�والمتغيرات�

األخرى�بما�في�ذلك�توافر�اللقيم�والظروف�

االقتصادية�العامة.

المخاطر المتعلقة بإغالق مرفق اإلنتاج 

بجدة واالعتماد على مرفق إنتاج واحد 

في المستقبل�-�وفًقا�لخطة�عمل�لوبريف،�

سيتم�إغالق�مرفق�جدة�في�عام�2026م.�

وقد�يشمل�إغالق�مرفق�إنتاج�جدة�اإلغالق�

الاكمل�لعملياته�وهدمه�أو�إيقاف�تشغيله.�

قد�يتسبب�هدم�هذا�المرفق�في�جدة�في�

إحداث�تأثير�بيئي�وإلحاق�أضرار�بيئية�للموقع.�

وإذا�حدث�ذلك،�فقد�تتحمل�لوبريف�

مسؤولة�تصحيح�هذا�التأثير�أو�الضرر.

المخاطر المتعلقة بتركيز اإليرادات في 

مناطق جغرافية معينة�–�إن�نسبة�كبيرة�

من�عمليات�لوبريف�تتم�في�المملكة�

العربية�السعودية�والشرق�األوسط�وشمال�

إفريقيا�وتحقق�قدًرا�كبيًرا�من�إيراداتها.�

وتبيع�لوبريف�منتجاتها�بشلك�مباشر�في�

خمس�دول،�وهي�اإلمارات�العربية�المتحدة�

ومصر�واألردن�وعمان�وباكستان،�وتبيع�بشلك�

غير�مباشر�من�خالل�الموزعين�في�جنوب�

إفريقيا�وتنزانيا�والسودان.�وتبيع�الشركة�

في�أربع�دول�من�خالل�إس-أويل،�وهي:�

فرنسا�والهند�وسنغافورة�وتركيا،�وتبيع�في�

األمريكيتين�من�خالل�موتيفا.�سيتأثر�األداء�

المالي�للشركة�بالظروف�السائدة�في�هذه�

األسواق.

المخاطر�االخرى�الغير�تشغيلية

المخاطر�المتعلقة�ببيئة�االقتصاد�اللكي�	 

وصناعة�زيوت�األساس�التي�يمكن�أن�تؤثر�

على�الطلب�وأسعار�منتجات�لوبريف.

المخاطر�المتعلقة�بالعوامل�الخارجية�	 

التي�يتعذر�السيطرة�عليها�على�

نطاق�واسع�نظرًا�لطبيعتها�مثل�البيئة�

الجيوسياسية�والعوامل�المتعلقة�

بالنمو�االقتصادي�العالمي.

المخاطر�القانونية�والتنظيمية،�والمخاطر�	 

المتعلقة�بالمملكة�ومنطقة�الشرق�

األوسط�وشمال�إفريقيا،�والمخاطر�

المتعلقة�بالتغييرات�المفاجئة�وغير�

المتوقعة�في�القواعد�والسياسات.
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يدير�الشركة�حالًيا�مجلس�إدارة�يتألف�من�ستة�أعضاء�تم�تعيينهم�من�قبل�جمعية�المساهمين�أعضاء مجلس اإلدارة

التحويلية�التي�عقدت�بتاريخ�2022/08/14م�لمدة�خمس�سنوات.�يتمتع�مجلس�اإلدارة�بأوسع�

الصالحيات�إلدارة�لوبريف�من�أجل�تحقيق�أهدافها.�يقدم�مجلس�إدارة�لوبريف�التوجيه�والدعم�

لإلدارة�العليا�ويساعد�في�تقديم�مدخالت�حول�القيادة�االستراتيجية�والتوجيه،�فضاًل�عن�التقييم�

المستمر�لبيئة�السوق�والفرص�وإطار�إدارة�المخاطر�في�لوبريف.�كما�يشرف�مجلس�اإلدارة�على�

حوكمة�لوبريف�ووظائف�المخاطر�وااللتزام�فيها.

األستاذ�إبراهيم�بن�قاسم�
بن�خليفة�البوعينين

رئيس�مجلس�اإلدارة

)عضو�غير�تنفيذي(�

تم�تعيين�األستاذ�إبراهيم�البوعينين،�55 

عاًما،�رئيًسا�لمجلس�إدارة�لوبريف�في�

أغسطس�2022م.�وهو�حالًيا�نائب�الرئيس�

األعلى�للمبيعات�والتجارة�وتخطيط�التوريد�

في�أرامكو�السعودية،�بعد�أن�شغل�سابًقا�

منصب�الرئيس�والمدير�التنفيذي�لشركة�

أرامكو�للتجارة�لمدة�ست�سنوات�اعتبارًا�من�

عام�2016م.�وهو�خبير�في�صناعة�النفط�

والغاز�ولديه��30عاًما�من�الخبرة�في�القيادة�

واإلدارة.�كما�يعمل�األستاذ�البوعينين�في�

عدد�من�مجالس�اإلدارة�األخرى�بما�في�

ذلك�الشركة�السعودية�للنقل�البحري�في�

المملكة�العربية�السعودية�وشركة�أرامكو�

للتجارة.�هذا�علما�أن�األستاذ�البوعينين�حاصل�

على�شهادة�باكلوريوس�في�الهندسة�

المياكنيكية،�وماجستير�في�إدارة�األعمال�

في�اإلدارة�العالمية،�ودرجة�الماجستير�

في�االبتاكر�والقيادة�العالمية�من�معهد�

.)MIT(ماساتشوستس�للتكنولوجيا�

المناصب الحالية األخرى

عضو�مجلس�اإلدارة�في�شركة�	 

أرامكو�للتجارة،�شركة�ذات�مسؤولية�

محدودة،�تعمل�في�مجال�الزيت�

والغاز،�منذ�عام�2016م.

رئيس�مجلس�اإلدارة�في�أرامكو�للتجارة�	 

سنغافورة�بي�تي�إي.�المحدودة،�شركة�

ذات�مسؤولية�محدودة،�تعمل�في�

مجال�الزيت�والغاز،�منذ�عام�2018م.

رئيس�مجلس�اإلدارة�في�أرامكو�	 

للتجارة�الفجيرة�م.م.ح،�شركة�ذات�

مسؤولية�محدودة،�تعمل�في�مجال�

الزيت�والغاز،�منذ�عام�2019م.

رئيس�مجلس�اإلدارة�في�أرامكو�	 

للتجارة�المحدودة�)لندن(،�شركة�

خاصة�محدودة،�تعمل�في�مجال�

الزيت�والغاز،�منذ�عام�2019م.

رئيس�مجلس�اإلدارة�في�شركة�رابغ�	 

للتكرير�والبتروكيماويات�)بترورابغ(،�شركة�

مساهمة�مدرجة،�تعمل�في�مجال�

البتروكيماويات،�منذ�عام��2019م.

عضو�مجلس�إدارة�الشركة�الوطنية�	 

السعودية�للنقل�البحري،�شركة�

مساهمة�مدرجة،�تعمل�في�مجال�

النقل�البحري،�منذ�عام�2016م.

عضو�مجلس�المديرين�في�شركة�	 

البحري�للكيماويات،�شركة�ذات�

مسؤولية�محدودة،�تعمل�في�مجال�

النقل�البحري،�منذ�عام�2019م.

عضو�مجلس�المديرين�في�بترودك،�شركة�	 

ذات�مسؤولية�محدودة،�تعمل�في�مجال�

خدمات�الزيت�والغاز،�منذ�عام�2019م.

رئيس�مجلس�اإلدارة�في�شركة�خدمات�	 

أرامكو،�شركة�مساهمة،�تعمل�في�مجال�

خدمات�الزيت�والغاز،�منذ�عام�2022م.

رئيس�مجلس�اإلدارة�في�شركة�أرامكو�	 

آسيا�السعودية�المحدودة،�شركة�ذات�

مسؤولية�محدودة،�تعمل�في�مجال�

خدمات�الزيت�والغاز،�منذ�عام�2022م.

رئيس�مجلس�اإلدارة�في�شركة�	 

البترول�السعودية�العالمية،�شركة�

مساهمة،�تعمل�في�مجال�خدمات�

الزيت�والغاز،�منذ�عام�2022م.

رئيس�مجلس�اإلدارة�في�شركة�البترول�	 

السعودية�لما�وراء�البحار�المحدودة،�

شركة�مساهمة،�تعمل�في�مجال�

خدمات�الزيت�والغاز،�منذ�عام�2022م.

نائب�الرئيس�األعلى�للمبيعات�والتجارة�	 

وتخطيط�التوريد�في�شركة�أرامكو�

السعودية،�منذ�عام�2022م.

أبرز المناصب السابقة 

عضو�مجلس�إدارة�في�شركة�هيونداي�	 

اويل،�شركة�مساهمة�مغلقة،�

تعمل�في�قطاع�الزيت�والغاز،�منذ�

عام�2019م�وحتى�2022م.

الرئيس�التنفيذي�في�شركة�أرامكو�	 

للتجارة،�شركة�ذات�مسؤولية�محدودة،�

تعمل�في�قطاع�الزيت�والغاز،�منذ�

عام�2016م�وحتى�2022م.

الرئيس�التنفيذي�في�شركة�أرامكو�	 

آسيا،�شركة�ذات�مسؤولية�محدودة،�

تعمل�في�قطاع�خدمات�الزيت�والغاز،�

منذ�عام�2014م�وحتى�2015م.

الرئيس�التنفيذي�في�شركة�أرامكو�	 

السعودية�لمشاريع�الطاقة،�شركة�

ذات�مسؤولية�محدودة،�تعمل�في�

قطاع�خدمات�الزيت�والغاز،�منذ�

عام�2011م�وحتى�2013م..
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األستاذ�عبداللطيف�
صالح�عبدالله�الشامي

نائب�رئيس�مجلس�اإلدارة

)عضو�غير�تنفيذي(�

األستاذ�أندرو�ستيفن�اكتج

)عضو�غير�تنفيذي(

تم�تعيين�األستاذ�عبداللطيف�صالح�الشامي،�

�60عاًما،�نائب�رئيس�مجلس�اإلدارة�في�

لوبريف�في�2022م.�واكن�مديًرا�لمصفاة�

ينبع�في�أرامكو�السعودية،�وهو�المنصب�

الذي�شغله�منذ�عام��2017حتى��31ديسمبر�

2022م.�وقبل�تولي�هذا�الدور،�شغل�

األستاذ�الشامي�عدًدا�من�األدوار�األخرى�

في�أرامكو�السعودية،�بما�في�ذلك�رئاسة�

المشاريع�الكبرى�وشغل�عدد�من�المناصب�

في�مختلف�مصانع�أرامكو�السعودية�

للغاز.�يحمل�الشامي�درجة�باكلوريوس�في�

الهندسة�الكهربائية�من�جامعة�نورث�اكرولينا�

ودرجة�الماجستير�في�تنمية�الموارد�البشرية�

من�جامعة�مينيسوتا.

المناصب الحالية األخرى

عضو�مجلس�إدارة�في�الشركة،�	 

منذ�عام�2021م

أبرز المناصب السابقة

مدير�مصفاة�ينبع�في�شركة�	 

أرامكو�السعودية،�منذ�عام�

2017م�وحتى�2022م.

عضو�مجلس�المديرين�في�شركة�مصفاة�	 

أرامكو�السعودية�موبيل�المحدودة�

)سامرف(،�وهي�شركة�ذات�مسؤولية�

محدودة�تعمل�في�قطاع�المصافي،�

منذ�عام��2017وحتى�2021م.

مدير�المصنع�في�ينبع�في�أرامكو�	 

السعودية،�في�عام�2016م.

مدير�الدعم�الفني�والتخطيط�	 

في�شركة�أرامكو�السعودية،�

منذ��2014إلى�2015م

مدير�مصنع�الحوية�للغاز�الطبيعي�	 

المسال�في�شركة�أرامكو�السعودية،�

من��2014إلى�2015

مدير�معمل�غاز�العثمانية�في�أرامكو�	 

السعودية،�من��2011إلى�2013

مصنع�معمل�غاز�بري�الجبيل�في�شركة�	 

أرامكو�السعودية،�من��2009إلى�2010

مشروع�الغاز�الضخم�»اكران�«�	 

ومنيفه�غاز�في�أرامكو�السعودية�

في�أرامكو�السعودية،�من�عام�

�2007إلى�عام�2008.

تم�تعيين�األستاذ�أندرو�اكتج،��53عاًما،�عضوًا�

بمجلس�اإلدارة�في�لوبريف�في�أغسطس�

2022م.�يشغل�األستاذ�أندرو�اكتج�حالًيا�

منصب�مدير�قسم�صفقات�قطاع�التكرير�

والمعالجة�والتسويق�والتطوير�في�أرامكو�

السعودية.�انضم�إلى�أرامكو�السعودية�في�

عام�2015م،�وقبل�انضمامه�إلى�أرامكو�

السعودية،�شغل�األستاذ�اكتج�منصب�المدير�

العام�والرئيس�الدولي�للتكرير�والكيماويات�

في�بنك�ستاندرد�تشارترد�في�سنغافورة�

لمدة�تسع�سنوات.�اكن�سابًقا�مصرفًيا�

استثمارًيا�في�صناعة�الكيماويات�مع�شراكت�

بارزة�أخرى�مقرها�في�لندن�ونيويورك.�بدأ�

األستاذ�اكتج�حياته�المهنية�كمهندس�

عمليات�تكرير�في�الواليات�المتحدة�في�

عام�1991م.�األستاذ�اكتج�حاصل�على�درجة�

الباكلوريوس�في�الهندسة�الكيميائية�من�

معهد�ستيفنز�للتكنولوجيا�وماجستير�في�

إدارة�األعمال�في�المالية�وبحوث�العمليات�من�

جامعة�نيويورك�ستيرن.�

المناصب الحالية األخرى

مدير�قسم�صفقات�قطاع�التكرير�	 

والمعالجة�والتسويق�والتطوير�في�أرامكو�

السعودية،�شركة�مساهمة�مدرجة،�تعمل�

في�قطاع�الطاقة،�منذ�عام�2021م.

أبرز المناصب السابقة 

مدير�قسم�أسواق�المال�والمالية�في�	 

أرامكو�السعودية،�شركة�مساهمة�

مدرجة،�تعمل�في�قطاع�الطاقة،�

منذ�عام�2019م�وحتى�2021م.

مدير�قسم�تنفيذ�الصفقات�لصفقة�	 

االستحواذ�على�سابك�في�أرامكو�السعودية،�

شركة�مساهمة�مدرجة،�تعمل�في�قطاع�

الطاقة،�منذ�عام�2018م�وحتى�2019م.

مدير�قسم�الصفقات�وإدارة�المحافظ�في�	 

أرامكو�السعودية،�شركة�مساهمة�مدرجة،�

تعمل�في�قطاع�الطاقة،�في�عام�2018م.

مدير�قسم�دعم�خدمات�صفقات�	 

قطاع�التكرير�والمعالجة�والتسويق�في�

أرامكو�السعودية،�شركة�مساهمة�

مدرجة،�تعمل�في�قطاع�الطاقة،�

منذ�عام�2017م�وحتى�2018م.

مدير�قسم�استراتيجية�األعمال�الكيميائية�	 

والتطوير�في�أرامكو�السعودية،�شركة�

مساهمة�مدرجة،�تعمل�في�قطاع�الطاقة،�

منذ�عام�2015م�وحتى�2016م.

عضو�مجلس�إدارة�في�شركة�تي�اس�ار�	 

سي��TSRCشركة�مساهمة�مدرجة�في�

تايوان،�تعمل�في�قطاع�صناعة�وبيع�منتجات�

المطاط�الصناعية،�في�عام�2015م.

المدير�العام�والرئيس�الدولي�للتكرير�	 

والكيماويات�في�بنك�ستاندرد�تشارترد،�شركة�

ذات�مسؤولية�محدودة،�تعمل�في�قطاع�

البنوك،�منذ�عام�2005م�وحتى�2014م.�
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األستاذ�خالد�داوود�
يوسف�الفداغ

)عضو�مستقل�غير�تنفيذي(�

تم�تعيين�األستاذ�خالد�داوود�الفداغ،�67 

عاًما،�عضوًا�بمجلس�اإلدارة�في�لوبريف�

في�أغسطس�2022م.�وهو�حالًيا�عضو�

في�العديد�من�المجالس،�بما�في�ذلك�

شركة�رؤية�العالمية�لالستثمار.�منذ�عام�

2018،�شغل�منصب�عضو�في�المجلس�

االستشاري�ورئيس�لجنة�المراجعة�والمخاطر�

في�تجمع�الشرقية�الصحي،�وهي�جهة�

حكومية�تعمل�في�قطاع�الرعاية�الطبية.�

شغل�سابًقا�منصب�المراجع�العام�لشركة�

أرامكو�السعودية�من��2010إلى�2015م.�

يحمل�الفداغ�درجة�باكلوريوس�في�الهندسة�

المياكنيكية�من�جامعة�التكنولوجية�في�

بغداد،�ودرجة�الماجستير�في�الهندسة�

المياكنيكية�من�جامعة�مانشستر،�ودرجة�

الدكتوراه�في�الهندسة�المياكنيكية�من�

إمبريال�كوليدج�بلندن.

المناصب الحالية األخرى

عضو�في�المجلس�االستشاري�	 

ورئيس�لجنة�المراجعة�والمخاطر�

في�تجمع�الشرقية�الصحي،�جهة�

حكومية،�تعمل�في�قطاع�العناية�

الطبية،�منذ�عام�2018م.

عضو�مجلس�إدارة�مستقل�ورئيس�	 

لجنة�المخاطر�في�شركة�رؤية�العالمية�

لالستثمار،�شركة�مساهمة�مقفلة،�

شركة�قابضة�في�مجال�التطوير�

الصناعي،�منذ�عام��2018م.

عضو�في�لجنة�المخاطر�في�	 

صندوق�االستثمارات�العامة،�

صندوق�سيادي،�يعمل�في�قطاع�

االستثمار،�منذ�عام�2019م.

عضو�في�لجنة�المراجعة�في�	 

الشركة�السعودية�للصناعات�

الدوائية�والمستلزمات�الطبية،�

شركة�مساهمة�مدرجة،�تعمل�في�

قطاع�األدوية،�منذ�عام�2019م.

عضو�في�لجنة�المخاطر�في�المؤسسة�	 

العامة�للتأمينات�االجتماعية،�صندوق�

التقاعد�الحكومي،�صندوق�للتأمينات�

االجتماعية�والتقاعد،�منذ�عام�2021م.

عضو�في�لجنة�المراجعة�في�	 

البنك�السعودي�الفرنسي،�شركة�

مساهمة�مدرجة،�تعمل�في�القطاع�

البنكي،�منذ�عام�2022م.

أبرز المناصب السابقة

عضو�في�لجنة�المراجعة�في�شركة�	 

االتصاالت�السعودية،�شركة�مساهمة�

مدرجة،�تعمل�في�قطاع�االتصاالت،�

منذ�عام��2016م�وحتى�2019م.

رئيس�لجنة�المخاطر�وااللتزام�في�شركة�	 

أكوا�باور،�شركة�مساهمة�مدرجة،�

تعمل�في�قطاع�الطاقة�والمياه،�

منذ�عام��2017م�وحتى�2022م.

عضو�في�لجنة�المراجعة�في�الشركة�	 

السعودية�للصناعات�األساسية،�

شركة�مساهمة�مدرجة،�تعمل�

في�قطاع�الكيماويات،�منذ�عام�

�2017م�وحتى�2022م.

رئيس�لجنة�المخاطر�في�شركة�بوبا�العربية�	 

للتأمين�التعاوني،�شركة�مساهمة�

مدرجة،�تعمل�في�قطاع�التأمين�الصحي،�

منذ�عام��2019م�وحتى�2022م.

رئيس�لجنة�المراجعة�في�شركة�	 

تبريد�المناطق�السعودية�)تبريد�

السعودية(،�شركة�مساهمة�مقفلة،�

تعمل�في�قطاع�تبريد�المناطق،�

منذ�عام��2017م�وحتى�2019م.

المدقق�العام�في�أرامكو�السعودية،�	 

شركة�مساهمة�مدرجة،�تعمل�

في�قطاع�الطاقة،�منذ�عام�

�2010م�وحتى�2015م.

عدة�مناصب�في�عمليات�البترول�	 

والمصافي،�إدارة�المشاريع�والجودة�

والتدقيق،�التخطيط�اإلستراتيجي،�

المراجعة�الداخلية�والتحقيق�في�

قضايا�الفساد�اإلداري�في�أرامكو�

السعودية،�شركة�مساهمة�مدرجة،�

تعمل�في�قطاع�الطاقة،�منذ�

عام��1983م�وحتى�2015م.
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األستاذة�نبيلة�محمد�
مكي�التونسي

)عضو�مستقل�غير�تنفيذي(�

تم�تعيين�األستاذة�نبيلة�التونسي،�63 

عاًما،�عضوًا�بمجلس�اإلدارة�في�لوبريف�في�

أغسطس�2022م.�وهي�حالًيا�عضو�مجلس�

إدارة�في�شركة�التعدين�العربية�السعودية�

)معادن(�وجامعة�دار�الحكمة،�وهي�جامعة�

خاصة�في�جدة.�شغلت�سابًقا�منصب�

المدير�التنفيذي�لقطاع�الطاقة�والمياه�

في�نيوم.�قبل�ذلك،�شغلت�منصب�كبير�

المهندسين�في�شركة�أرامكو�السعودية،�

واكنت�مسؤولة�عن�الهندسة�لجميع�منشآت�

النفط�والغاز�السطحية.�لديها�أكثر�من�25 

عاًما�من�الخبرة�مع�أرامكو�السعودية،�حيث�

شغلت�العديد�من�المناصب�الفنية�واإلدارية�

لقطاعات�متعددة،�بما�في�ذلك�الهندسة�

المركزية،�وإدارة�المشاريع،�وإدارة�سلسلة�

التوريد.�األستاذة�التونسي�حاصل�على�

باكلوريوس�في�الهندسة�الكهربائية�من�

جامعة�بورتالند�وماجستير�في�الهندسة�

الكهربائية�من�جامعة�والية�أوريغون.

المناصب الحالية األخرى

عضو�مجلس�إدارة�مستقل�في�شركة�	 

معادن،�شركة�مساهمة�مدرجة،�تعمل�

في�قطاع�التعدين،�منذ�عام�2020م.

عضو�مجلس�األمناء�في�جامعة�دار�	 

الحكمة،�جامعة�أهلية،�تعمل�في�

قطاع�التعليم،�منذ�عام�2019م.

المدير�التنفيذي�إلدارة�البرامج�في�	 

جهة�حكومية،�تعمل�في�إدارة�

المشاريع،�منذ�عام�2019م.

أبرز المناصب السابقة

عضو�مجلس�إدارة�في�الهيئة�السعودية�	 

للمهندسين،�هيئة�مهنية�علمية،�

منذ�عام�2018م�وحتى�2021م.

مديرة�تنفيذية�في�نيوم،�شركة�	 

مساهمة�مقفلة�تعمل�في�قطاع�

التطوير�منذ�عام�2018م�وحتى�2019م.

كبيرة�المهندسين�في�أرامكو�	 

السعودية،�شركة�مساهمة�مدرجة،�

تعمل�في�قطاع�الطاقة،�منذ�

عام�2015م�وحتى�2018م.

عضو�مجلس�إدارة�في�شركة�أرامكو�	 

السعودية�توتال�للتكرير�والبتروكيماويات�

)ساتورب(،�شركة�ذات�مسؤولية�محدودة�

تعمل�في�قطاع�البتروكيماويات،�

منذ�عام�2012م�وحتى�2016م.

مديرة�عامة�لمشاريع�النفط�والغاز�في�	 

أرامكو�السعودية،�شركة�مساهمة�

مدرجة،�تعمل�في�قطاع�الطاقة،�منذ�

عام�2012م�وحتى�عام�2015م.

مديرة�إدارة�تخطيط�الموارد�واألنظمة�	 

في�أرامكو�السعودية،�شركة�مساهمة�

مدرجة،�تعمل�في�قطاع�الطاقة،�

منذ�عام��2010م�وحتى�2012م.

رئيسة�إدارة�خدمات�التقنية�في�	 

أرامكو�السعودية،�شركة�مساهمة�

مدرجة،�تعمل�في�قطاع�الطاقة،�

منذ�عام�2009م�وحتى�2010م.

مديرة�تنفيذية�للتصميم�الهندسي�	 

للواجهة�األمامية�لمشروع�صدارة�في�

أرامكو�السعودية،�شركة�مساهمة�

مدرجة،�تعمل�في�قطاع�الطاقة،�

منذ�عام�2006م�وحتى�2009م.

عضو�مجلس�إدارة�في�شركة�بترون،�	 

شركة�مساهمة�مقفلة�تقع�في�

الفلبين،�وتعمل�في�قطاع�البترول،�

منذ�عام��2006م�وحتى�2008م

مديرة�مكتب�المشاريع�في�أرامكو�	 

السعودية،�شركة�مساهمة�مدرجة،�

تعمل�في�قطاع�الطاقة،�منذ�

عام�2002م�وحتى�2006م.

مديرة�إدارة�التقنية�ألنظمة�	 

التحكم�في�العمليات�في�أرامكو�

السعودية،�شركة�مساهمة�مدرجة،�

تعمل�في�قطاع�الطاقة،�منذ�

عام�1999م�وحتى�2002م.

مديرة�إدارة�تخطيط�المنشآت�في�	 

أرامكو�السعودية،�شركة�مساهمة�

مدرجة،�تعمل�في�قطاع�الطاقة،�

منذ�عام�1996م�وحتى�1999م.

شعبة�إدارة�المشاريع�الهندسية�في�	 

أرامكو�السعودية،�شركة�مساهمة�

مدرجة،�تعمل�في�قطاع�الطاقة�

،منذ�عام�1984م�وحتى�1996م.

مهندسة�في�إدارات�مختلفة�في�	 

أرامكو�السعودية،�شركة�مساهمة�

مدرجة،�تعمل�في�قطاع�الطاقة،�

منذ�عام�1982م�وحتى��1996م.
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األستاذ�محمد�فايز�
سعيد�األحمري

)عضو�غير�تنفيذي(�

تم�تعيين�األستاذ�محمد�فايز�األحمري،�56 

عاًما،�عضوًا�بمجلس�اإلدارة�في�لوبريف�

في�أغسطس�2022م.�وهو�يشغل�حالًيا�

منصب�مدير�المالية�والتخطيط�لقطاع�التكرير�

والمعالجة�والتسويق�في�أرامكو�السعودية.�

شغل�األحمري�في�السابق�عدًدا�من�األدوار�

األخرى�في�أرامكو�السعودية،�بما�في�ذلك�

منصب�مدير�إدارة�دعم�الشراكت�التابعة،�

ومسؤول�في�إعداد�التقارير�المالية�واالمتثال�

الضريبي،�وقائد�فريق�الشؤون�المالية�

لصفقة�اندماج�سابك.�وهو�حاصل�على�درجة�

الباكلوريوس�في�المحاسبة�من�جامعة�الملك�

فهد�للبترول�والمعادن�ودرجة�الماجستير�

في�المحاسبة�من�جامعة�دنفر.�

المناصب الحالية األخرى

مدير�المالية�والتخطيط�لقطاع�التكرير�	 

والمعالجة�والتسويق�في�أرامكو�

السعودية،�شركة�مساهمة�مدرجة،�تعمل�

في�قطاع�الطاقة،�منذ�عام��2021م.

أبرز المناصب السابقة

مجلس�المديرين�في�شركة�مصفاة�	 

أرامكو�السعودية�الجبيل�)ساسرف(،�

شركة�ذات�مسؤولية�محدودة،�تعمل�

في�قطاع�النفط�والغاز،�منذ�عام�

�2011م�وحتى�عام��2016م.

مدير�إدارة�دعم�الشراكت�التابعة�	 

واالستشارات�المالية�في�أرامكو�

السعودية،�شركة�مساهمة�مدرجة،�

تعمل�في�قطاع�الطاقة،�منذ�

عام��2017م�وحتى��2021م.

عضو�مجلس�إدارة�في�شركة�أرامكو�	 

السعودية�لريادة�األعمال�االستثمارية�

المحدودة�)واعد(،�شركة�ذات�مسؤولية�

محدودة،�تعمل�في�مجال�االستثمار،�

منذ�عام��2017م�إلى��2021م.

نائب�الرئيس�للشؤون�المالية�في�شركة�	 

فيال�البحرية�الدولية،�شركة�ذات�مسؤولية�

محدودة،�تعمل�في�القطاع�البحري،�

منذ�عام�2017م�إلى��2021م.

قائد�فريق�الشؤون�المالية�لصفقة�	 

اندماج�سابك�في�أرامكو�السعودية،�

شركة�مساهمة�مدرجة،�تعمل�في�قطاع�

الطاقة،�منذ�عام�2019م�وحتى��2020م.

عضو�مجلس�إدارة�في�شركة�أرامكو�	 

السعودية�للطاقة�)سابكو(،�شركة�ذات�

مسؤولية�محدودة،�تعمل�في�قطاع�

الطاقة،�منذ�عام�2015م�إلى��2020م.

رئيس�قسم�التقارير�المالية�واالمتثال�	 

الضريبي�في�أرامكو�السعودية،�شركة�

مساهمة�مدرجة،�تعمل�في�قطاع�

الطاقة،�منذ�عام�2015م�وحتى��2017م.

رئيس�قسم�التخطيط�والميزانية�في�	 

أرامكو�السعودية،�شركة�مساهمة�

مدرجة،�تعمل�في�قطاع�الطاقة،�

منذ�عام2010م�وحتى��201م

رئيس�قسم�إدارة�السيولة�والنقدية�	 

–�الخزينة�في�أرامكو�السعودية،�

شركة�مساهمة�مدرجة،�تعمل�

في�قطاع�الطاقة،�منذ�عام�

�2008م�وحتى��2009م.

رئيس�قسم�مراقبة�المشاريع�في�	 

أرامكو�السعودية،�شركة�مساهمة�

مدرجة،�تعمل�في�قطاع�الطاقة،�

منذ�عام��2004م�وحتى��2008م.
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تمتع�فريق�اإلدارة�في�لوبريف�بعقود�من�الخبرة�في�قطاع�النفط�وسلسلة�القيمة�لزيوت�األساس،�كبار التنفيذيين

وهو�ملتزم�بتعزيز�التميز�التشغيلي�واالبتاكر.�يتمتع�فريق�اإلدارة�العليا�بأكثر�من��170عاًما�من�

الخبرة�المشتركة�في�المجاالت�التشغيلية�والمالية.

األستاذ�طارق�عبدالعزيز�
محمد�النعيم

الرئيس�والمدير�التنفيذي

األستاذ�محمد�عبدالكريم�
محمد�النافع

رئيس�القطاع�المالي

أصبح�األستاذ�محمد�النافع،��41عاًما،�المدير�

التنفيذي�المالي�لشركة�لوبريف�في�عام�

2021م.�وقد�شغل�النافع�سابًقا�مناصب�

مالية�عليا�في�أرامكو�السعودية،�في�

أقسام�المحاسبة�والتخطيط�والتوقعات.�

وهو�حاصل�على�درجة�الباكلوريوس�في�

المحاسبة�من�جامعة�اإلمام�محمد�بن�سعود�

اإلسالمية�وماجستير�إدارة�األعمال�من�

جامعة�والية�ميسوري.

األستاذ�طارق�النعيم،��50عاًما،�انضم�إلى�

لوبريف�في�عام�2018م�كرئيس�ومدير�

تنفيذي.�قبل�ذلك،�اكن�النعيم�مديًرا�للتخطيط�

وإدارة�األداء�في�أرامكو�السعودية.�وقد�

شغل�سابقًا�عدة�مناصب�عليا�في�أرامكو�

السعودية،�بما�في�ذلك�منصب�مسؤول�

التحول�االستراتيجي�ومدير�مشروع�رابغ�2.�

وهو�حاصل�على�درجة�الباكلوريوس�في�

الهندسة�من�معهد�كولورادو�للمناجم�

بالواليات�المتحدة�األمريكية،�وماجستير�إدارة�

األعمال�من�جامعة�الملك�فهد�للبترول�

والمعادن،�ودرجة�الماجستير�في�الهندسة�

من�معهد�ماساتشوستس�للتكنولوجيا�

.)MIT(

أبرز المناصب السابقة

مدير�إدارة�التخطيط�وإدارة�االداء�	 

في�قطاع�التكرير�والتسويق�في�

أرامكو�السعودية،�شركة�مساهمة�

مدرجة�تعمل�في�قطاع�الطاقة،�

منذ�عام�2017م�وحتى�2018م.

نائب�الرئيس�للهندسة�والمشاريع�في�	 

شركة�رابغ�للتكرير�والبتروكيماويات،�

شركة�مساهمة�مدرجة�تعمل�

في�قطاع�البتروكيماويات،�منذ�

عام�2014م�وحتى�2017م.

مكتب�التحول�االستراتيجي�في�	 

أرامكو�السعودية،�شركة�مساهمة�

مدرجة�تعمل�في�قطاع�الطاقة،�

منذ�عام�2011م�وحتى�2014م.

مدير�مشروع�رابغ��2في�أرامكو�	 

السعودية،�شركة�مساهمة�مدرجة�

تعمل�في�قطاع�الطاقة،�منذ�

عام��2009م�وحتى�2011م.

مساعد�نائب�الرئيس�للشؤون�الهندسية�	 

في�أرامكو�السعودية،�شركة�مساهمة�

مدرجة�تعمل�في�قطاع�الطاقة،�

منذ�عام�2008م�وحتى�2009م.

أبرز المناصب السابقة

رئيس�قسم�إدارة�المحاسبة�العامة�في�	 

أرامكو�السعودية،�شركة�مساهمة�

مدرجة�تعمل�في�قطاع�الطاقة،�

منذ�عام�2020م�وحتى�2021م.

رئيس�قسم�أنظمة�التخطيط�والتوقعات�	 

في�أرامكو�السعودية،�شركة�مساهمة�

مدرجة�تعمل�في�قطاع�الطاقة،�

منذ�عام�2019م�وحتى�2020م.
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األستاذ�فهد�الذروي

نائب�الرئيس�للهندسة�والمشاريع�

يشغل�األستاذ�فهد�عبد�العزيز�الذروي،�

�54عاًما،�منصب�نائب�الرئيس�للهندسة�

والمشاريع�في�لوبريف�منذ�عام�2019م.�

قبل�توليه�منصبه�الحالي،�اكن�الذروي�رئيسًا�

لقسم�العمليات�في�مصفاة�جازان�في�أرامكو�

السعودية.�حاصل�على�درجة�الباكلوريوس�

في�الهندسة�الكيميائية�من�جامعة�الملك�

فهد�للبترول�والمعادن.

أبرز المناصب السابقة

رئيس�قسم�العمليات�في�مصفاة�	 

جازان�في�أرامكو�السعودية�

من�2016م�إلى�2019م.

األستاذ�إبراهيم�عبدالقادر�
بكر�الفقيه

نائب�الرئيس�للتصنيع�

يشغل�األستاذ�إبراهيم�الفقيه،��56عاًما،�

منصب�نائب�رئيس�التصنيع�في�لوبريف�منذ�

عام�2011م.�وقبل�ذلك،�شغل�الفقيه�

عدًدا�من�األدوار�في�مصفاة�ينبع�منذ�عام�

1996م،�بما�في�ذلك�مدير�اإلدارة�الفنية�

ومدير�تخطيط�اإلنتاج�ومدير�المصفاة.�وهو�

حاصل�على�درجة�الباكلوريوس�في�الهندسة�

الكيميائية�من�جامعة�الملك�عبد�العزيز�

ودرجة�الماجستير�في�الهندسة�المياكنيكية�

من�جامعة�الملك�عبد�العزيز.

المناصب الحالية األخرى

شريك�في�أبعاد�السالمة�لالستشارات�	 

الهندسية�واستشارات�السالمة�

الهندسية،�وهي�شركة،�تعمل�في�

مجال�االستشارات�الهندسية�واستشارات�

السالمة�الهندسية،�منذ�عام�2018م.

شريك�في�شركة�أمان�وأساس�للمقاوالت،�	 

وهي�شركة�ذات�مسؤولية�محدودة،�

تعمل�في�مجال�تمديدات�وصيانة�أنابيب�

الغاز�المنزلي،�منذ�عام�2021م.

أبرز المناصب السابقة

نائب�الرئيس�للتصنيع�والهندسة�	 

والمشاريع�في�الشركة،�منذ�عام�

2012م�وحتى�2019م.

المسؤول�التنفيذي�لتشغيل�	 

مشروع�التوسعة�في�الشركة،�منذ�

عام��2013وحتى�2018م.

مدير�مشروع�تطوير�نطاق�العمل�	 

مشروع�التوسعة�في�الشركة،�منذ�

عام�2008م�وحتى�2012م.

مدير�مصفاة�ينبع�في�الشركة،�منذ�	 

عام�2003م�وحتى�2008م.

مدير�تخطيط�اإلنتاج�في�الشركة،�	 

منذ�عام�2001م�وحتى�2002م.

مدير�اإلدارة�الفنية�في�مصفاة�ينبع�في�	 

الشركة،�منذ�عام�1996م�وحتى�1999م.
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األستاذ�وليد�محمد�نيازي�مراد

مدير�التسوق�والمبيعات�

يشغل�األستاذ�وليد�مراد،��52عاًما،�منصب�

مدير�التسويق�والمبيعات�في�شركة�لوبريف�

منذ�عام�2020م.�وقبل�توليه�منصبه�الحالي،�

اكن�مراد�رئيًسا�لقسم�تحالف�أرامكو�لزيوت�

األساس�في�أرامكو�السعودية،�وشغل�سابًقا�

منصب�رئيس�فريق�تنفيذ�إستراتيجية�زيوت�

األساس�في�أرامكو.�يشغل�حالًيا�منصب�عضو�

اللجنة�الوطنية�لزيوت�األساس�والتشحيم�في�

مجلس�غرف�التجارة�والصناعة�السعودية.�

مراد�حاصل�على�درجة�الباكلوريوس�في�

الهندسة�المياكنيكية�من�جامعة�الملك�فهد�

للبترول�والمعادن�ودرجة�الماجستير�في�إدارة�

هندسة�التشييد�من�جامعة�الملك�فهد�

للبترول�والمعادن.

المناصب الحالية األخرى

عضو�في�اللجنة�الوطنية�لزيوت�	 

التشحيم�واألساس�في�الغرف�التجارية�

السعودية،�جهة�حكومية�تعمل�في�

قطاع�التجارة،�منذ�عام�2021م.

عضو�في�اللجنة�التوجيهية�ألرامكو�	 

السعودية�لزيوت�األساس،�شركة�

مساهمة�مدرجة�تعمل�في�قطاع�

الطاقة،�منذ�عام�2020م.

أبرز المناصب السابقة

رئيس�قسم�تحالف�أرامكو�لزيوت�األساس�	 

في�أرامكو�السعودية،�شركة�مساهمة�

مدرجة�تعمل�في�قطاع�الطاقة،�

منذ�عام�2019م�وحتى�2020م.

رئيس�فريق�تنفيذ�استراتيجية�زيوت�	 

أرامكو�األساس�في�أرامكو�السعودية،�

شركة�مساهمة�مدرجة�تعمل�في�قطاع�

الطاقة،�منذ�عام�2015م�وحتى�2019م.

رئيس�قسم�الشراكت�التابعة�ألرامكو�	 

في�أرامكو�السعودية،�شركة�مساهمة�

مدرجة�تعمل�في�قطاع�الطاقة،�

منذ�عام�2013م�وحتى�2015م.

مدير�متابعة�الشراكة�مع�شركة�أرامكو�	 

للتجارة�في�أرامكو�السعودية،�شركة�

مساهمة�مدرجة�تعمل�في�قطاع�

الطاقة،�منذ�عام�2012م�وحتى�2013م.

مدير�متابعة�الشراكة�مع�لوبريف�في�	 

أرامكو�السعودية،�شركة�مساهمة�

مدرجة�تعمل�في�قطاع�الطاقة،�

منذ�عام�2011م�وحتى�2012م.

التوسعة�الثانية�لبترورابغ�في�أرامكو�	 

السعودية،�شركة�مساهمة�مدرجة�

تعمل�في�قطاع�الطاقة،�منذ�

عام��2009م�وحتى�2011م.

مدير�متابعة�الشراكة�مع�بترورابغ�في�	 

أرامكو�السعودية،�شركة�مساهمة�

مدرجة�تعمل�في�قطاع�الطاقة،�

منذ�عام��2008م�وحتى�2009م.

منسق�تطوير�مرفق�مصفاة�الرياض�	 

في�أرامكو�السعودية،�شركة�

مساهمة�مدرجة�تعمل�في�قطاع�

الطاقة�في�عام�2007م.

منسق�تطوير�األعمال�في�أرامكو�	 

السعودية،�شركة�مساهمة�مدرجة�

تعمل�في�قطاع�الطاقة،�منذ�

عام��2003م�وحتى�2006م.

منسق�تنفيذ�االستراتيجية�واألداء�المتوازن�	 

في�أرامكو�السعودية،�شركة�مساهمة�

مدرجة�تعمل�في�قطاع�الطاقة،�

منذ�عام�2001م�وحتى�2003م.

منسق�الجودة�في�أرامكو�السعودية،�	 

شركة�مساهمة�مدرجة�تعمل�في�قطاع�

الطاقة،�منذ�عام�1999م�وحتى�2001م.

مدير�األسطول�في�أرامكو�السعودية،�	 

شركة�مساهمة�مدرجة�تعمل�في�قطاع�

الطاقة،�منذ�عام�1993م�وحتى�1999م.
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األستاذ�سعيد�أحمد�
سعيد�بادغيش

رئيس�القطاع�اإلداري

األستاذ�عاصم�سامي�
محمد�جمجوم

أمين�سر�مجلس�اإلدارة�ومدير�
تحول�األعمال�والمخاطر

يشغل�األستاذ�سعيد�بادغيش،��59عاًما،�

منصب�رئيس�القطاع�اإلداري�في�لوبريف�منذ�

عام�2021م.�وقبل�ذلك،�اكن�مدير�مصفاة�

في�الشركة�منذ�عام�2009م.�وهو�حاصل�

على�درجة�الباكلوريوس�في�الهندسة�

المياكنيكية�من�جامعة�الملك�فهد�للبترول�

والمعادن،�وعلى�درجة�الماجستير�في�

هندسة�اإلنتاج�من�جامعة�الملك�عبد�العزيز.

أبرز المناصب السابقة

رئيس�المصفاة�في�الشركة،�منذ�	 

عام�2009م�وحتى�2021م.

يشغل�األستاذ�عاصم�جمجوم،��56عاًما،�

منصب�مدير�تحول�األعمال�والمخاطر�منذ�عام�

2020م.�باإلضافة�إلى�هذا�المنصب،�فهو�

أيًضا�أمين�سر�مجلس�اإلدارة.�انضم�جمجوم�

إلى�لوبريف�في�عام�1991م،�في�البداية�

كمهندس�عمليات،�وعمل�كمشرف�تخطيط�

في�عدد�من�األدوار.�وهو�حاصل�على�

درجة�الباكلوريوس�في�الهندسة�الكيميائية�

من�جامعة�الملك�فهد�للبترول�والمعادن�

وماجستير�في�إدارة�األعمال�من�جامعة�

األعمال�والتكنولوجيا.

المناصب الحالية األخرى

مدير�إدارة�التخطيط�وأمين�سر�المجلس�	 

في�الشركة،�منذ�عام�2020م.

أمين�سر�مجلس�اإلدارة�في�	 

الشركة،�منذ�عام�2020م.

أمين�سر�لجنة�المراجعة�اإلدارة�في�	 

الشركة،�منذ�عام�2020م.

أمين�سر�لجنة�الماكفآت�في�	 

الشركة،�منذ�عام�2020م.

أبرز المناصب السابقة

مشرف�تخطيط�األعمال�–�إدارة�	 

التخطيط�العام�في�الشركة،�منذ�

عام�2008م�وحتى�2020م.

ناظر�تخطيط�الصيانة�الدورية�	 

في�ينبع�–�إدارة�الصيانة�في�

الشركة،�في�عام�2007م.

ناظر�تخطيط�الصيانة�الدورية�في�	 

جدة–�إدارة�الصيانة�في�الشركة،�منذ�

عام�2005م�وحتى�2007م.

ناظر�العمليات�–�إدارة�العمليات�في�	 

الشركة،�منذ�عام�2004م�وحتى�2005م.

مشرف�تخطيط�الصيانة�–�إدارة�الصيانة�في�	 

الشركة،�منذ�عام��1996م�وحتى�2004م.

مهندس�عمليات�–�إدارة�الفنية�في�	 

الشركة،�منذ�عام�1991م�وحتى�1996م.

مهندس�إنتاج�في�الشركة�العربية�	 

للبتروكيماويات�)بتروكيميا(،�شركة�

ذات�مسؤولية�محدودة�تعمل�

في�قطاع�البتروكيماويات،�منذ�

عام�1990م�وحتى�1991م.
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األستاذ�عبدالرحمن�العسيري

المراجع�العام�

األستاذ�حسن�زيب�خان

مستشار�الشؤون�القانونية�ورئيس�
االلتزام�الملكف�

شغل�األستاذ�عبد�الرحمن�العسيري،��37عاًما،�

منصب�المراجع�العام�منذ�أبريل�2021م،�وهو�

حاصل�على�درجة�الباكلوريوس�في�المحاسبة،�

من�جامعة�الملك�فهد�للبترول�والمعادن.

أبرز المناصب السابقة

رئيس�قسم�اإليرادات�والتحصيل�في�	 

الشركة،�منذ�عام�2020م�وحتى�2021م.

نائب�رئيس�قسم�المحاسبة�العامة�في�	 

لوبريف،�منذ�عام�2018م�وحتى�2019م.

عضو�في�لجنة�استعراض�المطالبات�في�	 

لوبريف،�منذ�عام�2017م�وحتى�2019م.

كبير�محاسبين�-�قسم�الخزينة�في�لوبريف،�	 

منذ�عام�2017م�وحتى�2018م.

ممثل�قسم�المالية�لمشروع�توسعة�	 

مصفاة�ينبع�في�لوبريف،�منذ�

عام�2013م�وحتى�2016م.

األستاذ�حسن�زيب�خان،��35عاًما،�هو�

المستشار�القانوني،�ورئيس�االلتزام�الملكف�

منذ�ديسمبر�2020م.�وهو�حاصل�على�

قبول�نقابة�المحامين�من�مجلس�نقابة�

المحامين�في�خيبر�باختونخوا،�باكستان.�

كما�أنه�حاصل�على�دبلوم�دراسات�عليا�

في�القانون�من�جامعة�أكسفورد�وجامعة�

أكسفورد�بروكس�بالمملكة�المتحدة.�وقد�

حصل�على�درجة�الباكلوريوس�في�القانون�

)مع�مرتبة�الشرف(�من�جامعة�ويلز�بالمملكة�

المتحدة.

المناصب الحالية األخرى

عضو�في�لجنة�االئتمان�في�	 

لوبريف،�منذ�عام�2020م.

عضو�في�فريق�النظر�في�المطالبات�	 

في�لوبريف،�منذ�عام�2017م..

مدير�أعمال�ادارة�مراقبة�مشاريع�	 

توسعة�مصفاة�ينبع�في�لوبريف،�

منذ�عام�2013م�وحتى�2017م.

عضو�في�لجنة�مراجعة�العطاءات�	 

في�لوبريف،�في�عام�2014م�

و�2015م�و�2018م.

ممثل�قسم�المالية�لمشروع�التصميم�	 

المبدئي�لتوسعة�مصفاة�ينبع�في�

لوبريف،�منذ�عام�2010م�وحتى�2012م.

مراجع�حسابات�في�شركة�ديلويت�	 

توش�توهماتسو،�شركة�مهنية�

تعمل�في�قطاع�المراجعة�والزاكة�

والضريبة�واالستشارات�المالية،�منذ�

عام�2009م�وحتى�2010م.

مساعد�مراجع�حسابات�في�برايس�ووتر�	 

هاوس�كوبرز،�شركة�مهنية�تعمل�في�

قطاع�المراجعة،�في�عام�2008م.

أبرز المناصب السابقة

مستشار�قانوني�في�لوبريف،�منذ�	 

عام�2015م�وحتى�2020م.

عضو�في�لجنة�المراجعة�الخاصة�في�	 

لوبريف،�منذ�2017م�وحتى�2018م.

ضابط�قانوني�للشؤون�المشتركة�	 

والتنظيمية�في�شركة�تطوير�النفط�

والغاز�المحدودة،�شركة�مدرجة�عامة�

في�باكستان،�تعمل�في�قطاع�النفط�

والغاز،�منذ�عام�2012م�وحتى�2015م.
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هيلك مجلس اإلدارة

يوضح�الرسم�البياني�التالي�الهيلك�التنظيمي�لوبريف،�بما�في�ذلك�مجلس�اإلدارة�واللجان�ووظائف�كبار�التنفيذيين.

لجنة المراجعة

لجنة الترشيحات والماكفآت

رئيس القطاع اإلداري نائب الرئيس للتصنيع

مدير تحول األعمال
والمخاطر

رئيس القطاع المالي مدير التسويق
والمبيعات رئيس االلتزام

نائب الرئيس
للهندسة وتخطيط

اإلنتاج والمشاريع

مستشار الشؤون
القانوينة لوبريف

أمين سر مجلس اإلدارة

المراجع العام

الجمعية العامة

مجلس اإلدارة

الرئيس وكبير اإلداريين
التنفيذيين

مجلس�إدارة

يتمتع�مجلس�اإلدارة�بأوسع�الصالحيات�

والسلطات�إلدارة�لوبريف�وشؤونها�

والقيام�بجميع�اإلجراءات�واألفعال�لتحقيق�

أهداف�لوبريف،�مع�مراعاة�أي�قيود�

مفروضة�بموجب�أحاكم�نظام�الشراكت�أو�

النظام�األساسي�للشركة.�ويجوز�لمجلس�

اإلدارة�تفويض�أي�من�صالحيات�المجلس�

-�في�حدود�صالحياته�-�إلى�واحد�أو�أكثر�

من�أعضاء�مجلس�اإلدارة،�أو�المدراء�أو�

المسؤولين�أو�الموظفين�أو�الغير�التخاذ�

أي�إجراء�أو�مسلك�أو�أداء�أي�عمل�أو�القيام�

بإجراءات�محددة�نيابة�عن�لوبريف،�وإلغاء�

هذا�التفويض�جزئًيا�أو�لكًيا،�وكذلك�منح�

ضة�حق�تفويض�اآلخرين. الجهة�المفوَّ

لجان�مجلس�اإلدارة

لدى�لوبريف�لجنة�المراجعة�التي�تم�

تشكيلها�من�قبل�الجمعية�العامة�ولجنة�

الماكفآت�والترشيحات�التي�أنشأها�مجلس�

اإلدارة.�تجتمع�لك�لجنة�بانتظام،�وتقدم�

تقارير�عن�أعمالها�وتوصياتها�إلى�مجلس�

اإلدارة،�وتتلقى�تقارير�من�اإلدارة.�يتم�

تلخيص�مسؤوليات�لك�لجنة�في�األقسام�

التالية.

نظرة�على�مجلس�اإلدارة

االستقاللية

بلد الجنسية

عضو�غير�تنفيذي عضو�مستقل�
غير�تنفيذي

4

2

5

سعودي1 سنغافوري
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تقييمات�مجلس�اإلدارة

يمتلك�مجلس�إدارة�لوبريف�طريقة�عمل�

قوية�ومنهجية�إلجراء�التقييم�الذاتي�ودمج�

الدروس�المستفادة�ضمن�أنظمة�وعمليات�

الشركة.�ويقوم�المجلس،�بناًء�على�توصية�

لجنة�الماكفآت�والترشيحات،�بتحديد�برنامج�

التطوير�المستمر�لألعضاء.�ويعتمد�البرنامج�

على�المراجعة�السنوية�للمهارات�والقدرات�

المطلوبة،�وتحديد�نقاط�الضعف�والقوة�

لمجلس�اإلدارة،�وتقدم�العالجات�المقترحة�

مع�األخذ�في�االعتبار�التغيرات�في�بيئة�

السوق�الخارجية،�والقضايا�المعاصرة�ذات�

الصلة�والتطورات�االقتصادية،�بما�يتماشى�

مع�مصلحة�لوبريف�وأعمالها.

وحيث�أن�ميثاق�لجنة�الماكفآت�والترشيحات�

ينص�على�أن�تقوم�اللجنة�بمراجعة�وتقييم�

أدائها�بشلك�منتظم�بناء�على�مؤشرات�

األداء،�مثل�فعالية�اللجنة�في�تنفيذ�

واجباتها�ومسؤولياتها�المحددة�وتقديم�

تقارير�إلى�مجلس�اإلدارة�بشأن�نتائج�التقييم،�

وحسب�ما�تراه�لجنة�الماكفآت�والترشيحات،�

اقتراح�التحسينات�التي�تتماشى�مع�مصلحة�

لوبريف.

فيما�يتعلق�بأعضاء�مجلس�اإلدارة�

المستقلين،�يتمتع�مجلس�اإلدارة�بصالحية�

تفسير�وتنفيذ�أحاكم�االستقاللية�المنصوص�

عليها�في�قواعد�هيئة�السوق�المالية�

بما�في�ذلك�التعريف�وعوامل�النفي،�مثل�

تحديد�أي�حدود�جوهرية�لمعامالت�قد�

تؤدي�إلى�عوامل�سلبية.�ومع�ذلك،�فإن�من�

واجب�ومسؤولية�لجنة�الماكفآت�والترشيحات�

التحقق�سنوًيا�من�استقاللية�أعضاء�مجلس�

اإلدارة�المستقلين�وعدم�وجود�تضارب�في�

المصالح�في�حال�اكن�العضو�أيًضا�عضًوا�في�

مجلس�إدارة�شركة�أخرى�واكن�هذا�العضو�

مرشًحا�من�شركة�أرامكو�السعودية،�بعد�

التشاور�مع�أرامكو�السعودية�وفًقا�التفاقية�

اإلدارة.

االجتماع�السنوي�العام�للمساهمين

تولي�شركة�لوبريف�أولوية�عالية�للمشاركة�

على�مستوى�عالمي�مع�جميع�المساهمين،�

من�خالل�التواصل�المستمر�والمفتوح.�وهذا�

يضمن�بيئة�صحية�لتبادل�آخر�المستجدات�

والمناقشات�لرسم�مسار�العمل�المستقبلي،�

والذي�يتماشى�مع�األولويات�اإلستراتيجية�

وأهداف�العمل�لشركة�لوبريف.�

وتلعب�هذه�المشاركة�دوًرا�رئيسًيا�في�فهم�

منظور�المساهمين�بشأن�القضايا�الرئيسية�

وتساعد�مجلس�اإلدارة�واإلدارة�التنفيذية�

في�أداء�أعمالهم.

يلعب�مساهمو�لوبريف�دوًرا�مهًما�ومتاكماًل�

في�إطار�الحوكمة�العام�للشركة.�وتتيح�

هذه�االجتماعات�فرصة�للمساهمين�لتقديم�

اقتراحاتهم�ومالحظاتهم�إلى�أعضاء�مجلس�

اإلدارة.�

االجتماع�السنوي�للمساهمين�بتاريخ��20أبريل�2022م

وقد�عقدت�لوبريف�اجتماعها�العام�السنوي�في��20أبريل�2022م�في�فندق�كمبينسكي�العثمان�في�الخبر.�وقد�شارك�الحاضرون�التالي�

أسماؤهم�في�هذا�االجتماع�كممثلين�عن�لوبريف.

الجمعية�العامة�غير�العادية�للمساهمين�بتاريخ��5سبتمبر�2022

عقدت�لوبريف�جمعيتها�العامة�غير�العادية�للمساهمين�يوم�االثنين�الموافق��5سبتمبر��2022في�المقر�الرئيسي�لشركة�خشيم�وشراكئه�في�

الرياض�في�الطابق�17،�برج�ب،�أبراج�العليا،�حي�العليا،�ص.��230667الرياض��11321المملكة�العربية�السعودية.

طلبات�لوبريف�لسجل�المساهمين

فيما�يلي�طلبات�لوبريف�لسجل�المساهمين�في�السنة�المالية�المنتهية�في��31ديسمبر�2022م:

سبب�الطلبتاريخ�الطلب

تحليل�بيانات�المساهمين�27ديسمبر�2022

حضور�اجتماعات�مجلس�اإلدارة�خالل�العام�2022م

الصفةالمنصباالسمالرقم

اجتماعات�المجلس

مجلس�الشركة�

ذات�مسؤولية�

محدودة

االجتماع�رقم�

121

�19أبريل�2022

مجلس�الشركة�

المساهمة�

االجتماع�رقم�1

�31أغسطس�

2022

مجلس�الشركة�

المساهمة�

االجتماع�رقم�2

�7سبتمبر�2022

مجلس�الشركة�

المساهمة�

االجتماع�رقم�3

�28ديسمبر�

2022

üüüüغير�مستقلالرئيسإبراهيم�بن�قاسم�بن�خليفة�البوعينين1

üüüüغير�مستقلنائب�رئيسعبداللطيف�صالح�عبد�الله�الشامي2

üüüüغير�مستقلعضومحمد�فايز�سعيد�األحمري3

ûüüûغير�مستقلعضوأندرو�ستيفن�اكتج4

ûüüüمستقلعضوخالد�داوود�يوسف�الفداغ5

ûüüüمستقلعضونبيلة�محمد�مكي�التونسي6

طارق�السديري7
عضو

)ذات�مسؤولية�
محدودة(

üûûûغير�مستقل

خالد�الزامل8
عضو

)ذات�مسؤولية�
محدودة(

üûûûغير�مستقل

الجدول: ممثلو لوبريف في االجتماع السنوي العام للمساهمين في 20 أبريل 2022م

الوظيفةالمشاركون�في�االجتماع

ممثل�شركة�أرامكو�السعوديةياسر�مفتي

ممثل�شركة�جدوى�لالستثمار�الصناعيطارق�السديري

رئيس�مجلس�اإلدارةاألستاذ�إبراهيم�قاسم�خليفة�البوعينين

الرئيس�والمدير�التنفيذيطارق�عبد�العزيز�النعيم

مدير�إدارة�شؤون�شراكت�الوقود�التابعةبندر�دمدم

المدير�المالي�محمد�عبد�الكريم�النافع

أمين�سر�مجلس�اإلدارة�ومدير�تحول�االعمال�والمخاطر�عاصم�جمجوم

مالحظة:�السيد�خالد�الزامل�ليس�عضوًا�في�مجلس�اإلدارة�بعد�إعادة�التشكيل.
مالحظة:�السيد�طارق�السديري�ليس�عضوًا�في�مجلس�اإلدارة�بعد�إعادة�التشكيل.�
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تقرير لجنة المراجعة

لدى�لوبريف�لجنة�
تشكيلها� تم� مراجعة�

الجمعية� من�قبل�
لجنة� وتتكون� العامةي�

المراجعة�من�ثالثة�أعضاء�
بتاريخ�5  تم�تعيينهم�

2022مي سبتمبر�

المراجعة لجنة� أعضاء�

1� خالد داوود يوسف الفداغ - رئيس لجنة المراجعة )مستقل وغير تنفيذي(-

2� محمد فايز سعيد األحمري عضو )غير مستقل وغير تنفيذي(-

3� عبداللطيف صالح عبدالله الشامي - عضو )غير مستقل وغير تنفيذي(-

تشمل�مسؤوليات�لجنة�المراجعة�ما�يلي:

التقارير المالية

� مراجعة�القوائم�المالية�األولية�أ-

والسنوية�للشركة�قبل�عرضها�على�

مجلس�اإلدارة�وإبداء�الرأي�والتوصية�

بشأنها�لمجلس�اإلدارة�للتأكد�من�

نزاهتها�وعدالتها�وشفافيتها.

إبداء�الرأي�الفني،�بناًء�على�طلب�مجلس�ب-�

اإلدارة،�حول�ما�إذا�اكن�تقرير�مجلس�اإلدارة�

والقوائم�المالية�للشركة�عادلة�ومتوازنة�

ومفهومة�وتحتوي�على�معلومات�

تسمح�للمساهمين�والمستثمرين�

بتقييم�الوضع�المالي�للشركة�وأدائها�

ونموذج�أعمالها،�واستراتيجيتها،�وما�

إذا�اكنت�قد�ُأعدت�وفًقا�للمتطلبات�

التنظيمية�إلعدادها�وعرضها.

تحليل�أي�موضوعات�مهمة�أو�غير�ج-�

مألوفة�في�القوائم�المالية�وتقديم�

التوصيات�بشأنها�إذا�لزم�األمر.

التحقيق�في�األمور�التي�يثيرها�المدير�د-�

المالي�للشركة�)أو�من�يتولى�هذا�الدور(،�

أو�مسؤول�االمتثال،�أو�المراجع�الخارجي.

فحص�التقديرات�المحاسبية�	-�

فيما�يتعلق�باألمور�الجوهرية�

الواردة�في�التقارير�المالية.

المراجعة الداخلية

� اإلشراف�والرقابة�على�أداء�وظيفة�أ-

المراجعة�الداخلية�للتأكد�من�توافر�

الموارد�الالزمة�والتأكد�من�فعاليتها�

في�القيام�بواجباتها�ومسؤولياتها.

فحص�ومراجعة�نظام�الرقابة�الداخلية�ب-�

والمالية�وإدارة�المخاطر�في�الشركة.

تحليل�ومراجعة�تقارير�المراجع�الداخلي�ج-�

الدورية�ونتائج�أي�تحقيقات�خاصة�

ومتابعة�تنفيذ�اإلجراءات�التصحيحية�

المتعلقة�بالمسائل�المشار�إليها.

تقديم�توصية�إلى�مجلس�اإلدارة�بشأن�د-�

تعيين�مدير�في�وظيفة�المراجعة�

الداخلي�أو�المراجع�الداخلي�وماكفأته.

تمكين�أرامكو�السعودية�من�إجراء�أي�	-�

تدقيق�أو�مراجعة�للشركة�وتسهيل�

عملها�وعمل�موظفيها�ومستشاريها.�

المراجع الخارجي

� التوصية�لمجلس�اإلدارة�بتعيين�أو�عزل�أ-

المراجعين�الخارجيين�وتحديد�أتعابهم�

بعد�تقييم�أدائهم�واستقالليتهم�

ونطاق�عملهم�وشروط�تلكيفهم.

التحقق�من�استقاللية�المراجع�الخارجي�ب-�

وموضوعيته�وعدالته�وفعاليته�في�

ضوء�األنظمة�والمعايير�ذات�الصلة.

مراجعة�خطة�وعمل�المراجع�الخارجي�ج-�

للتأكد�من�عدم�تقديمه�أي�عمل�فني�أو�

إداري�خارج�نطاق�عمله�وإبداء�الرأي�بشأنه.

الرد�على�استفسارات�المراجع�الخارجي�د-�

وتوفير�الدعم�الالزم�له�ألداء�واجباته.

فحص�تقارير�المراجع�الخارجي�	-�

ومالحظاته�على�القوائم�المالية�

ومتابعة�اإلجراءات�المتخذة�بشأنها.

االمتثال

� مراجعة�التقارير�الواردة�من�الجهات�أ-

الرقابية�حول�امتثال�لوبريف�للمتطلبات�

التنظيمية،�والتأكد�من�اتخاذ�

اإلجراءات�الالزمة�فيما�يتعلق�بها.

التأكد�من�التزام�لوبريف�بالقوانين�واللوائح�ب-�

والسياسات�والتعليمات�ذات�الصلة.

مراجعة�تعامالت�األطراف�ذات�العالقة�ج-�

وإبداء�الرأي�بشأنها�لمجلس�اإلدارة.

مراجعة�برامج�وضوابط�ماكفحة�د-�

االحتيال�الشاملة�للشركة�والتأكد�

من�اتخاذ�اإلجراءات�المناسبة�ضد�

مرتكبي�االحتيال�المعروفين.

رفع�التقارير�والتوصية�لمجلس�اإلدارة�	-�

باإلجراءات�الواجب�اتخاذها�في�

األمور�التي�تراها�اللجنة�ضرورية.

اكشف المخالفات

� وضع�اإلجراءات�المناسبة�للموظفين�لإلبالغ�أ-

عن�انتهااكت�أنظمة�الرقابة�الداخلية�

بما�في�ذلك�األنظمة�المتعلقة�بإعداد�

القوائم�المالية،�والتأكد�من�عدم�المساس�

بحقوق�المبلغين،�ورفع�هذه�اإلجراءات�

إلى�مجلس�اإلدارة�للموافقة�عليها.

إدارة المخاطر

� مراجعة�المخاطر�الرئيسية�التي�حددتها�أ-

اإلدارة�وخطط�االستجابة�المرتبطة�بها.

مراقبة�تطور�إطار�عمل�إدارة�المخاطر�ب-�

لدى�لوبريف�وأدائها�بالنسبة�للمخاطر.

مراقبة�قدرة�لوبريف�على�االستمرار�في�ج-�

اعتبار�أن�هذا�المبدأ�موضع�اهتمامها.

ضمان�توافر�الموارد�الاكفية�الالزمة�د-�

إلدارة�المخاطر�واستمرارية�األعمال.

مراجعة�الهيلك�التنظيمي/�حوكمة�	-�

إدارة�المخاطر�ورفع�التوصيات�

لمجلس�اإلدارة�العتمادها.
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مواعيد�اجتماعات�لجنة�المراجعة�وأسماء�الحضور�

الصفةالمنصباالسمالرقم

اجتماعات�المجلس

بعد�إعادة�تشكيل�المجلسقبل�إعادة�تشكيل�المجلس

االجتماع�رقم�50 

في��10أبريل�

2022م

االجتماع�رقم�1

�7سبتمبر�

 2022

االجتماع�رقم�2

�23أكتوبر�

2022

االجتماع�رقم�3

�27ديسمبر�

2022

ûüüüمستقلالرئيسخالد�داوود�الفداغ1

üüüüغير�مستقبلعضوعبداللطيف�صالح�عبد�الله�الشامي2

محمد�فايز�سعيد�األحمري3
رئيس�قبل�

إعادة�التشكيل�
وعضو�بعده

üüüüغير�مستقل

üûûûغير�مستقبلعضوطارق�السديري4

مالحظة:�السيد�طارق�السديري�ليس�عضوا�في�مجلس�اإلدارة�بعد�إعادة�التشكيل.

المراجعة�الداخلية�وااللتزام

أعدت�لوبريف�إجراءات�وسياسات�الرقابة�الداخلية�على�أساس�سليم�

كسياسة�مكتوبة�لتنظيم�تضارب�المصالح�ومعالجة�أي�حاالت�تضارب�

محتملة،�بما�في�ذلك�إساءة�استخدام�أصول�لوبريف�والتعامل�مع�

األطراف�ذات�العالقة.�باإلضافة�إلى�ذلك،�حرصت�لوبريف�على�وجود�

أنظمة�مالية�وتشغيلية�سليمة�وأنظمة�تحكم�مناسبة�إلدارة�المخاطر�

المحتملة،�كما�هو�مطلوب�بموجب�الجزء�الخامس�من�الئحة�حوكمة�

الشراكت.�وترى�لجنة�المراجعة�أن�اإلدارة�التنفيذية�للشركة�قد�حافظت�

على�نظام�رقابة�داخلي�فعال�قادر�على�تقديم�تأكيدات�معقولة؛�وأن�

نتائج�المراجعة�مع�مناقشات�اجتماع�لجنة�المراجعة،�قد�وفرت�جميعها�

أسباًبا�معقولة�لإلدالء�بهذا�الرأي.
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بيان لجنة االترشيحات والماكفآت

الماكفآت� لجنة� تتكون�
ثالثة� والترشيحات�من�
تعيينهم� تم� أعضاء�

بموجب�قرار�من�مجلس�
اإلدارة�بتاريخ��7سبتمبر�

2022مي

الماكفآت والترشيحات  الشركة لجنة  لدى 
التي أنشأها مجلس اإلدارة.

والترشيحات الماكفآت� لجنة� أعضاء�

1� نبيلة محمد مكي التونسي - رئيسة لجنة الماكفآت -

والترشيحات )مستقلة، غير تنفيذية(

2� عبداللطيف صالح الشامي - عضو )غير مستقل، غير تنفيذي(-

3� أندرو ستيفن اكتج - عضو )غير مستقل، غير تنفيذي(-

تشمل�مسؤوليات�لجنة�الماكفآت�والترشيحات�ما�يلي:

الماكفآت

� وضع�سياسة�الماكفآت�في�لوبريف�أ-

ألعضاء�مجلس�اإلدارة�وأعضاء�لجان�

مجلس�اإلدارة�وكبار�التنفيذيين�ورفع�

التوصيات�بشأنها�إلى�مجلس�اإلدارة�

العتمادها�من�الجمعية�العامة.

مراجعة�سياسة�الماكفآت�بشلك�دوري�ب-�

للتأكد،�من�بين�أمور�أخرى،�من�مالئمتها�

للتغيرات�في�التشريعات�واللوائح�

ذات�الصلة،�واألهداف�االستراتيجية�

للشركة�والمهارات�والمؤهالت�

المطلوبة؛�والتوصية�لمجلس�اإلدارة�

بخصوص�التغييرات�المقترحة�عليها.

التوصية�لمجلس�اإلدارة�بماكفآت�أعضاء�ج-�

المجلس�ولجان�المجلس�وكبار�التنفيذيين�

وفقًا�لسياسة�الماكفآت�المعتمدة.

تحديد�وتوضيح�العالقة�بين�الماكفآت�د-�

الممنوحة�وسياسة�الماكفآت�المتبعة�

وبيان�أي�انحراف�جوهري�عن�تلك�السياسة.

مجلس اإلدارة

� إعداد�سياسة�ومعايير�لعضوية�مجلس�أ-

اإلدارة،�والتوصية�للمجلس�بشأنها،�وذلك�

العتمادها�من�الجمعية�العامة�للشركة.

التوصية�لمجلس�اإلدارة�بأسماء�المرشحين�ب-�

لعضوية�المجلس�وفًقا�لسياسة�العضوية�

المعتمدة.�ويجب�على�اللجنة�رفع�

جميع�أسماء�المرشحين�من�ِقبل�أرامكو�

السعودية�مباشرًة�طالما�اكنت�أرامكو�

السعودية�مساهًما�في�الشركة�)سواًء�

مباشرًة�أو�من�خالل�تابعيها(،�وذلك�

باستثناء�إن�اكن�ترشيحهم�مخالف�بشلك�

جوهري�لسياسة�العضوية�المعتمدة.

المراجعة�السنوية�لالحتياجات�ج-�

الالزمة�من�المهارات�أو�الخبرات�

المناسبة�لعضوية�مجلس�اإلدارة،�

وتحديث�وصف�للقدرات�والمؤهالت�

المطلوبة�متى�تطلب�األمر�ذلك.

دراسة�عدد�المقاعد�في�مجلس�د-�

اإلدارة�وتشكيله�ورفع�التوصيات�

في�شأن�التغييرات�التي�يمكن�

إجراؤها�متى�تطلب�األمر�ذلك.

وضع�اإلجراءات�في�حال�شغور�مركز�	-�

أحد�أعضاء�مجلس�اإلدارة�أو�أعضاء�

اللجان،�والتوصية�في�شأنها.

� التوصية�لمجلس�اإلدارة�بمعايير�و-

األداء�لتقييم�أعمال�مجلس�

اإلدارة�وأعضائه�ولجانه.

� تقييم�مجلس�اإلدارة�ولجانه�بناء�على�ز-

معايير�األداء�وتبليغ�المجلس�بنتائج�

التقييم،�واقتراح�سبل�لمعالجة�النتائج�

بما�يتفق�مع�مصلحة�لوبريف�متى�

تطلب�األمر�ذلك�بناء�على�رأي�اللجنة.

أعضاء مجلس اإلدارة

� تحديد�مقدار�الوقت�الذي�يجب�على�أ-

العضو�تخصيصه�ألعمال�مجلس�اإلدارة.

التأكد�بشلك�سنوي�من�استقاللية�األعضاء�ب-�

المستقلين،�وعدم�وجود�أي�تعارض�مصالح�

إذا�اكن�العضو�يشغل�عضوية�مجلس�إدارة�

شركة�أخرى،�وذلك�بعد�التشاور�مع�أرامكو�

السعودية�وفًقا�التفاقية�اإلدارة�الُمبرمة.�

وضع�وصف�وظيفي�لألعضاء�ج-�

التنفيذيين�واألعضاء�غير�التنفيذيين�

واألعضاء�المستقلين.

التوصية�لمجلس�اإلدارة�بإعادة�ترشيح�د-�

أو�عزل�أعضاء�المجلس�أو�اللجان.

البرنامج التعريفي ألعضاء المجلس 

المستجدين

� التوصية�لمجلس�اإلدارة�بوضع�برنامج�أ-

تعريفي�ألعضاء�المجلس�المستجدين�بحيث�

يشمل�البرنامج�نشاط�لوبريف�وطبيعة�

أعمالها�وجوانبها�المالية�والقانونية.

كبار التنفيذيين

� �التوصية�لمجلس�اإلدارة�بالسياسات�أ-

والمعايير�المناسبة�لتعيين�كبار�التنفيذيين�

وتحديد�القدرات�والمهارات�المطلوبة،�

ومراجعتها�بشلك�دوري�للتأكد�من�

مالءمتها�للتغيرات�التي�قد�تطرأ�على�

أهداف�لوبريف�االستراتيجية�والمهارات�

والمؤهالت�الالزمة�لتحقيقها.

وضع�الوصف�الوظيفي�لكبار�التنفيذيين�ب-�

ومراجعة�الهيلك�التنظيمي�في�

لوبريف�ورفع�التوصيات�بشأن�التغييرات�

التي�يمكن�إجراؤها�لمجلس�اإلدارة.

وضع�إجراءات�التعاقب�الوظيفي�ج-�

لمناصب�كبار�التنفيذيين�والتوصية�

في�شأنها�لمجلس�اإلدارة.

المراجعة�السنوية�لالحتياجات�الالزمة�د-�

من�المهارات�أو�الخبرات�المناسبة�

لوظائف�كبار�التنفيذيين.

الرقابة�على�تطبيق�اإلدارة�التنفيذية�ألحاكم�	-�

اتفاقية�اإلدارة�مع�أرامكو�السعودية�

ومدى�االلتزام�بها�وتسهيل�تنفيذها.�

مواعيد�اجتماعات�لجنة�الماكفآت�والترشيحات�وأسماء�الحضور�لعام�2022م�

اجتماع�لجنة�الماكفآت�والترشيحات�رقم�1 الصفةالمنصباالسم
بتاريخ��27ديسمبر�2022م

üمستقلرئيس�اللجنةنبيلة�محمد�مكي�التونسي

üغير�مستقلعضوعبد�اللطيف�صالح�الشامي

ûغير�مستقلعضوأندرو�ستيفن�اكتج
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التعويضات والعوائد األخرى

ماكفآت�أعضاء�مجلس�اإلدارة

لدى�لوبريف�سياسة�تهدف�إلى�ضمان�دفع�رواتب�أعضاء�مجلس�اإلدارة�والمديرين�التنفيذيين�بطريقة�عادلة�ومنطقية�وتنافسية.�ويمثل�هذا�

النهج�جزء�ال�يتجزأ�من�تعزيز�بيئة�مواتية�ألداء�أعمالنا�وتحقيق�أهدافنا�طويلة�األجل.�وتتماشى�هذه�السياسة�مع�مصلحة�لوبريف�ومساهميها،�

وتعمل�على�جذب�المواهب�واالحتفاظ�بها�وتحفيزها.

جدول: ماكفآت أعضاء مجلس اإلدارة
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األعضاء المستقلون

األستاذ�خالد�داوود�
-248,030-------248,030---191,78056,250-يوسف�الفداغ

األستاذة�نبيلة�محمد�
-210,530-------210,530---191,78018,750-مكي�التونسي

-458,560------- 458,560---383,56075,000 -المجموع

األعضاء غير 
التنفيذيين

األستاذ�ابراهيم�قاسم�
----------------خليفة�البوعينين

األستاذ�عبداللطيف�
----------------صالح�عبدالله�الشامي

األستاذ�أندرو�ستيفن�
----------------اكتج

األستاذ�محمد�فايز�
----------------سعيد�األحمري

--------- -------المجموع

-458,560------- 458,560---383,56075,000-المجموع

ماكفآت�فريق�اإلدارة�العليا

فيما�يلي�رواتب�كبار�المسؤولين�التنفيذيين�في�شركة�لوبريف�خالل�العامين�الماليين��2021و�2022

نسبة�التغيير20222021 

33٪7٫093٫577 9٫457٫274خمسة�من�كبار�التنفيذيين�)بما�في�ذلك�الرئيس�التنفيذي�والمدير�المالي(*

تم�حساب�ماكفأة�كبار�التنفيذين�المعارين�من�أرامكو�السعودية�بناء�على�المبلغ�الذي�تدفعه�الشركة�نظير�إعارتهم�من�أرامكو�السعودية،�حيث�أن�الشركة�ال� �*
تتحمل�أي�ماكفآت�أو�رواتب�أخرى�بالنسبة�لعملهم.

األسهم�المملوكة�ألعضاء�مجلس�اإلدارة

صافي�التغييرنهاية�السنةبداية�السنة 

---إبراهيم�قاسم�خليفة�البوعينين

---عبداللطيف�صالح�عبدالله�الشامي

---أندرو�ستيفن�اكتج

---محمد�فايز�سعيد�األحمري

---خالد�داوود�يوسف�الفداغ

---نبيلة�محمد�مكي�التونسي

األسهم�المملوكة�لفريق�اإلدارة�العليا

 
صافي�التغييرنهاية�السنةبداية�السنة

عدد�األسهمعدد�األسهمعدد�األسهم

---طارق�عبد�العزيز�محمد�النعيم

---محمد�عبد�الكريم�محمد�النافع

---وليد�محمد�نيازي�مراد

---فهد�عطية�الله�حميد�الذروي

150150*-إبراهيم�عبد�القادر�بكر�الفقيه

150150*-سعيد�أحمد�سعيد�بادغيش

150150*-عاصم�سامي�محمد�جمجوم

150150*-عبدالرحمن�حسين�العسيري

150150*-حسن�زيب�خان

في�2022/12/28م،�منحت�لوبريف��150سهًما�كمنحة�احتفالية�لالكتتاب�العام�لجميع�موظفيها�]بما�في�ذلك�المديرين�التنفيذيين�المعينين[،�وسيتم�منح� �*
هذه�األسهم�بعد�فترة�استحقاق�مدتها�عام�واحد�وفًقا�لشروط�المنحة.
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الحوكمة والمخاطر واالمتثال

قامت�لوبريف�بوضع�نظام�حوكمة�وفًقا�

للوائح�حوكمة�الشراكت�الصادرة�عن�هيئة�

السوق�المالية.�وتحدد�لوائح�حوكمة�الشراكت�

القواعد�والمعايير�إلدارة�الشركة�والتأكد�من�

توافق�معايير�حوكمة�لوبريف�مع�أفضل�

الممارسات.�وتنظم�لوائح�حوكمة�الشراكت�

أيضا�العالقات�المختلفة�بين�مجلس�اإلدارة�

وكبار�التنفيذيين�والمساهمين�وأصحاب�

المصلحة�اآلخرين،�من�خالل�وضع�قواعد�

وإجراءات�واضحة�لتسهيل�عمليات�اتخاذ�القرار�

بهدف�حماية�حقوق�المساهمين�وأصحاب�

المصلحة�اآلخرين�وتعزيز�قيم�المصداقية�

واإلنصاف�والتنافسية�والشفافية.�كما�أن�

لوائح�حوكمة�الشراكت�تضمن�أن�يعمل�مجلس�

اإلدارة�على�أفضل�وجه�بما�يخدم�مصالح�

المساهمين�ويقدم�رؤية�واضحة�وعادلة�

للوضع�المالي�للشركة�ونتائج�عملياتها�في�

جميع�األوقات.�وتعتبر�أحاكم�لوائح�حوكمة�

الشراكت�إلزامية،�باستثناء�تلك�األحاكم�المشار�

إليها�على�أنها�أحاكم�إرشادية.

باإلضافة�إلى�الئحة�حوكمة�الشراكت�الصادرة�

عن�هيئة�السوق�المالية،�وافق�مجلس�اإلدارة�

أيًضا�على�اعتماد�برنامج�االمتثال�واألخالقيات�

العالمي�ألرامكو�السعودية،�وتنفيذه�على�

أساس�تدريجي.�وتفرض�هذه�السياسات�

لشركة�أرامكو�السعودية،�والتي�تخضع�

للتعديل�أثناء�تنفيذها،�متطلبات�إضافية�

على�لوبريف�غير�مطلوبة�بموجب�القانون�

السعودي�ولكنها�تلبي�توقعات�المستثمرين�

الدوليين.

المتطلبات الرئيسية لحوكمة الشراكت 

تم�تحديد�متطلبات�حوكمة�الشراكت�الرئيسية�

التي�تلتزم�بها�لوبريف�في�لوائح�حوكمة�

الشراكت.�وتغطي�المجاالت�التالية:

1� حقوق�المساهمين�العامة�-

)المواد�من��4إلى�9(؛

2� الحقوق�المتعلقة�باجتماعات�الجمعية�-

العامة�)المواد�من��10إلى�15(؛

3� مجلس�اإلدارة:�تشكيله،�ومسؤولياته،�-

واختصاصاته،�وإجراءاته�وتدريبه�

)المواد�من��16إلى�41(؛

4� تضارب�المصالح�)المواد�-

من��42إلى�49(؛

5� لجان�الشركة�)المواد�من�-

�50إلى�72(�؛�و

6� الضوابط�الداخلية�والمدققون�الخارجيون�-

وتقارير�لوبريف�وسياساتها�ومختلف�

األمور�األخرى�)المواد��73إلى�98(.

دليل حوكمة الشراكت والسياسات 

الداخلية

يتكون�نظام�حوكمة�لوبريف�من�المواثيق�

والسياسات�الداخلية�التالية�المتعلقة�بحوكمة�

الشركة:

1� ميثاق�لجنة�المراجعة�الذي�تم�-

اعتماده�بقرار�من�الجمعية�العامة�

للشركة�بتاريخ�2022/09/05م

2� ميثاق�عمل�لجنة�الماكفآت�-

والترشيحات�والذي�تمت�الموافقة�

عليه�بقرار�الجمعية�العامة�للشركة�

بتاريخ�2022/09/05م.

3� معايير�المنافسة�المعتمدة�-

بقرار�الجمعية�العامة�للشركة�

بتاريخ�2022/09/05م

4� سياسة�الماكفآت�التي�تمت�الموافقة�-

عليها�بقرار�من�الجمعية�العامة�

للشركة�بتاريخ�2022/09/05م

5� سياسة�عضوية�مجلس�اإلدارة�التي�-

تمت�الموافقة�عليها�بقرار�من�الجمعية�

العامة�للشركة�بتاريخ�2022/09/05م

6� سياسة�السلوك�المهني�التي�تمت�-

الموافقة�عليها�بقرار�من�مجلس�

اإلدارة�بتاريخ�2022/8/31م

7� سياسة�وإجراءات�اإلفصاح�التي�تمت�-

الموافقة�عليها�بقرار�من�مجلس�

اإلدارة�بتاريخ�2022/8/31م

8� سياسة�توزيع�األرباح�التي�تمت�-

الموافقة�عليها�بقرار�من�مجلس�

اإلدارة�بتاريخ�2022/08/31م

9� إجراءات�سياسة�مجلس�اإلدارة�التي�-

تمت�الموافقة�عليها�بقرار�من�مجلس�

اإلدارة�بتاريخ�2022/08/31م

10� سياسة�تضارب�المصالح�التي�تمت�-

الموافقة�عليها�بقرار�من�مجلس�

اإلدارة�بتاريخ�2022/08/31م

11� إجراءات�الجمعية�العامة�التي�تمت�-

الموافقة�عليها�بقرار�من�مجلس�

اإلدارة�بتاريخ�2022/8/31م

12� سياسة�اإلبالغ�عن�المخالفات/اإلنتهااكت�-

والتي�تمت�الموافقة�عليها�بقرار�من�

مجلس�اإلدارة�بتاريخ�2022/08/31م.

13� سياسة�إدارة�أصحاب�المصلحة�التي�-

تمت�الموافقة�عليها�بقرار�من�مجلس�

اإلدارة�بتاريخ�2022/08/31م

حوكمة�الشراكت

تبنت�لوبريف�سياسات�وإجراءات�
حوكمة�الشراكت�وفًقا�ألنظمة�

حوكمة�الشراكت�وتقوم�بانتظام�
بتقييم�السياسات�واإلجراءات�
اإلضافية�المناسبةي�باإلضافة�

إلى�ذلك،�نفذت�لوبريف�مدونة�
قواعد�السلوك�المهني�التي�

توفر�إرشادات�في�العديد�
من�المجاالت،�بما�في�ذلك�

الصحة�والسالمة�وحماية�البيئة�
والمنافسة�وماكفحة�االحتاكر�
وماكفحة�الرشوة�وماكفحة�
الفساد�والتداول�بناء�على�
معلومات�داخلية�واالمتثال�

للقوانين�المعمول�بهاي
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تقييم�وإدارة�المخاطر�

يقوم�مجلس�اإلدارة�بانتظام�بتقييم�المخاطر�المحتملة�التي�يمكن�أن�تؤثر�على�نموذج�أعمال�

الشركة�وأدائها�المستقبلي.�وتم�تفصيل�إطار�إدارة�المخاطر�في�لوبريف�وعوامل�المخاطر�في�

القسم�السابق�من�هذا�التقرير�السنوي.

االلتزام�بحوكمة�الشراكت

كما�في�تاريخ�هذا�التقرير�السنوي،�يعلن�

مجلس�اإلدارة�أن�لوبريف�ملتزمة�من�جميع�

النواحي�الجوهرية�باألحاكم�اإللزامية�للوائح�

حوكمة�الشراكت.�عالوة�على�ذلك،�يصرح�

مجلس�اإلدارة�أن�لوبريف�ستلتزم�باألحاكم�

اإللزامية�لالئحة�حوكمة�الشراكت�فيما�يتعلق�

باإلفصاحات�واإلخطارات�واإليداعات�إلى�هيئة�

السوق�المالية�و/�أو�البورصة�السعودية�و/�

أو�الجمهور�التي�ستطبق�على�لوبريف�بعد�

اإلدراج،�بما�في�ذلك�على�سبيل�المثال�ال�

الحصر:

المادة�)14(�)ج(�التي�تنص�على�أنه�	 

ُيسمح�للمساهمين�عبر�موقع�لوبريف�

اإللكتروني�والموقع�اإللكتروني�لسوق�

األسهم�السعودية�بالحصول�على�

المعلومات�المتعلقة�ببنود�جدول�

أعمال�الجمعية�العامة�وخاصة�تقارير�

مجلس�اإلدارة�والمراجع�الخارجي�والقوائم�

المالية�وتقرير�لجنة�المراجعة.

المادة�)15(�)د(�بشأن�تزويد�الهيئة�	 

بنسخة�من�محضر�اجتماع�الجمعية�العامة.

المادة�)15(�)هـ(�التي�تنص�على�أن�تعلن�	 

الشركة�للجمهور�وتبليغ�هيئة�السوق�

المالية�وسوق�األسهم�السعودية�بنتائج�

اجتماع�الجمعية�العامة�فور�انتهائها.

المادة�)19(�)ب(�التي�تنص�على�أنه�	 

عند�انتهاء�عضوية�عضو�مجلس�اإلدارة،�

يجب�على�الشركة�إخطار�هيئة�السوق�

المالية�وسوق�األسهم�السعودية�على�

الفور�مع�تحديد�أسباب�هذا�اإلنهاء.

المادة�)90(�فيما�يتعلق�بالبنود�التي�	 

سيتم�تناولها�في�تقرير�مجلس�اإلدارة.

المادة�)91(�)ب(�المتعلقة�بنشر�	 

تقرير�لجنة�المراجعة�على�موقع�

سوق�األسهم�السعودية.
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سياسة�توزيع�األرباح

إخالء�المسؤولية:�لوبريف�ليست�ملزمة�

باإلعالن�عن�أي�توزيعات�أرباح،�وأي�قرار�

للقيام�بذلك�سيعتمد،�من�بين�أمور�أخرى،�

على�الربحية�والتدفقات�النقدية�التاريخية�

والمتوقعة�للشركة،�ومتطلبات�التمويل�ورأس�

المال،�والظروف�االقتصادية�العامة�والسوق،�

وظروف�الشركة،�والوضع�الزكوي�والضريبي،�

باإلضافة�إلى�االعتبارات�القانونية�والتنظيمية�

األخرى�بما�في�ذلك�أي�تعهدات�بموجب�

اتفاقيات�التمويل�التي�تخضع�لها�لوبريف.�

وعليه،�ال�توجد�ضمانات�للتوزيع�الفعلي�ألرباح�

األسهم،�وال�يوجد�أي�ضمان�للمبالغ�التي�

يتعين�دفعها�في�أي�سنة�أو�فترة.

سياسة توزيع األرباح:�يتم�توزيع�صافي�أرباح�لوبريف�السنوية�بعد�خصم�جميع�المصاريف�

العامة�والتاكليف�األخرى�على�النحو�التالي:

� تجنيب�عشرة�بالمائة�)10٪(�من�صافي�أ-

األرباح�لتكوين�احتياطي�قانوني�للشركة.�

ويجوز�وقف�هذا�التجنيب�من�قبل�

الجمعية�العامة�العادية�عندما�يصل�

االحتياطي�المذكور�إلى�ثالثين�بالمائة�

)30٪(�من�رأس�المال�المدفوع.

يجوز�للجمعية�العامة�العادية�أن�تقرر�ب-�

إنشاء�احتياطيات�أخرى�بالمبلغ�الذي�

يضمن�استمرار�ازدهار�لوبريف�أو�دفع�

أرباح�ثابتة�قدر�اإلماكن�للمساهمين.�

ويجوز�للجمعية�المذكورة�أيًضا�حجب�

مبالغ�معينة�من�األرباح�الصافية�

إلنشاء�منظمات�اجتماعية�لموظفي�

لوبريف،�أو�لدعم�مثل�هذه�المنظمات�

التي�قد�تكون�موجودة�بالفعل.

يستحق�المساهم�نصيبه�في�األرباح�ج-�

وفقًا�لقرار�الجمعية�العامة�الصادر�بهذا�

الشأن.�ويجب�أن�يحدد�هذا�القرار�تاريخ�

األهلية�وتاريخ�التوزيع.�ويجب�أن�تكون�

األهلية�لتوزيعات�األرباح�للمساهمين�

المسجلين�في�سجالت�المساهمين�

في�نهاية�اليوم�في�تاريخ�األهلية.

يجوز�لمجلس�اإلدارة�توزيع�د-�

نسبة�معينة�من�الرصيد�وفًقا�

لسياسة�توزيع�أرباح�لوبريف.

تخضع�سياسة�توزيع�األرباح�
لشركة�لوبريف�للتغيير�من�
وقت�آلخري�باإلضافة�إلى�

ذلك،�يجوز�لمجلس�اإلدارة،�
بعد�الحصول�على�تفويض�
من�الجمعية�العامة�العادية�

القابلة�للتجديد�سنوًيا،�
توزيع�أرباح�مرحلية�على�
مساهمي�لوبريف�على�
أساس�نصف�سنوي�أو�ربع�

سنوي،�وفًقا�لألنظمة�التي�
تضعها�الهيئة�العامة�

لسوق�المالي

األرباح المعلنة والموزعة )مليون ريال سعودي(

2021م2022مالوصف

1٫978٫11٫502٫5صافي�الربح�/�الخسارة�قبل�الدخل�الشامل�اآلخر

1٫125٫0937٫5توزيعات�األرباح�المدفوعة�بعد�خصم�الزاكة�والضرائب

القوائم�المالية�-�اإليضاح�رقم�2-15

معامالت�األطراف�ذات�العالقة

تندمج�لوبريف�بشلك�واسع�في�نظام�شركة�أرامكو�السعودية،�وكجزء�

من�مسار�أعمالها�المعتاد،�تبرم�لوبريف�في�العديد�من�العقود�

والمعامالت�مع�األطراف�ذات�الصلة.�وتشمل�هذه�بشلك�أساسي�

المبيعات�والمشتريات�وتقديم�الخدمات�وتلقيها.�وتتم�مثل�هذه�

المعامالت�بشروط�محددة�ضمن�اإلطار�التنظيمي�ذي�الصلة�في�

المملكة.�ال�توجد�هناك�معامالت�يكون�ألي�من�أعضاء�مجلس�إدارة�

لوبريف�أو�كبار�التنفيذيين�أو�أحد�أفراد�أسرهم�المباشرين�مصلحة�

مباشرة�أو�غير�مباشرة�فيها�أو�لم�يتم�الدخول�فيها�على�أساس�

تجاري.�وبالنسبة�للمعامالت�المتعلقة�بالتعويضات�مع�أعضاء�مجلس�

اإلدارة�وكبار�التنفيذيين�في�لوبريف،�يتم�توفير�التفاصيل�بشلك�

منفصل�في�هذا�التقرير�السنوي.

القوائم�المالية�–�اإليضاح�رقم�23
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إقرارات�تستند�إلى�الئحة�حوكمة�الشراكت

إقرارات مجلس اإلدارة

يؤكد�مجلس�اإلدارة�على�ما�يلي:

� تم�إعداد�سجالت�الحسابات�بشلك�صحيح.أ-

نظام�الرقابة�الداخلية�مبني�على�أسس�سليمة�ويتم�تنفيذه�بفعالية.ب-�

ال�توجد�شكوك�كبيرة�حول�قدرة�الشركة�على�االستمرار�في�ممارسة�نشاطهاج-�

تطبق�لوبريف�األحاكم�المنصوص�عليها�في�الئحة�حوكمة�الشراكت�الصادرة�عن�هيئة�السوق�المالية،�باستثناء�ما�يلي:�

سبب�عدم�التطبيقنص�المادة/�الفقرةرقم�المادة/�الفقرة�

�بقرار�من�مجلس�إدارة�لوبريف�لجنة�تسمى�)لجنة�المادة�67:�تشكيل�لجنة�إدارة�المخاطر� تشلكَّ
إدارة�المخاطر(.

مادة�إرشادية
*�تقوم�لجنة�المراجعة�حاليًا�بإختصاصات�لجنة�المخاطر�
حسب�ما�تنص�عليه�الئحتها�المعتمدة�من�الجمعية�

العامة.

تختص�لجنة�المخاطر�بما�يلي�)حسب�النص�الوارد�في�المادة�68:�اختصاصات�لجنة�إدارة�المخاطر�
المادة�الحادية�والسبعون�من�الالئحة(.

مادة�إرشادية
*�تقوم�لجنة�المراجعة�حاليًا�بإختصاصات�لجنة�المخاطر�
حسب�ما�تنص�عليه�الئحتها�المعتمدة�من�الجمعية�

العامة

تجتمع�لجنة�إدارة�المخاطر�بصفة�دورية�لك�)ستة�أشهر(�المادة�69:�اجتماعات�لجنة�إدارة�المخاطر
مادة�إرشاديةعلى�األقل،�ولكما�دعت�الحاجة�إلى�ذلك.

المادة�92:�تشكيل�لجنة�حوكمة�الشراكت

في�حال�تشكيل�مجلس�اإلدارة�لجنة�مختصة�بحوكمة�
الشراكت،�فعليه�أن�يفوض�إليها�االختصاصات�المقررة�

بموجب�المادة�)92(�من�هذه�الالئحة.�وعلى�هذه�اللجنة�
متابعة�أي�موضوعات�بشأن�تطبيقات�الحوكمة،�وتزويد�
مجلس�اإلدارة،�سنوًيا�على�األقل،�بالتقارير�والتوصيات�

التي�تتوصل�إليها

مادة�إرشادية

ال�توجد�أي�عقوبة�أو�جزاء�أو�تدبير�	 

احترازي�أو�قيد�احتياطي�مفروض�على�

لوبريف�من�قبل�هيئة�سوق�المالية�

أو�من�أي�جهة�إشرافية�أو�تنظيمية�أو�

قضائية�بالمملكة�العربية�السعودية.

ال�يوجد�أي�أدوات�دين�قابلة�	 

للتحويل�وأي�أوراق�مالية�تعاقدية�

أو�مذكرات�حق�اكتتاب�أو�حقوق�

مشابهة�أصدرتها�أو�منحتها�لوبريف�

خالل�العام�المالي�2022م.�

لم�تقم�لوبريف�بأي�حقوق�تحويل�أو�اكتتاب�	 

بموجب�أدوات�دين�قابضة�للتحويل�أو�أوراق�

مالية�تعاقدية�أو�مذكرات�حق�اكتتاب،�

أو�حقوق�مشابهة�أصدرتها�أو�منحتها�

لوبريف�خالل�العام�المالي�2022م.�

لم�تقم�لوبريف�بأي�استرداد�أو�شراء�أو�	 

إلغاء�ألي�أدوات�دين�قابلة�لالسترداد�

خالل�العام�المالي�2022م.

لم�يتنازل�أي�من�أعضاء�مجلس�	 

اإلدارة�أو�كبار�التنفيذيين�في�

الشركة�عن�أي�ماكفآت.

لم�يتنازل�أي�من�مساهمي�لوبريف�	 

عن�أي�حقوق�في�األرباح.

لم�تتلق�لوبريف�إشعارًا�بأي�مصالح�تعود�	 

ألشخاص�غير�أعضاء�مجلس�اإلدارة�وكبار�

التنفيذيين�في�فئات�األسهم�ذات�

األحقية�في�التصويت،�أو�تغييرًا�في�

تلك�الحقوق�خالل�العام�2022م.�

ُأِعَدت�القوائم�المالية�السنوية�الموحدة�	 

لشركة�لوبريف�والقوائم�المالية�

السنوية�المستقلة�للشراكت�التابعة؛�

وفقًا�للمعايير�الدولية�للتقرير�المالي�

والمعايير�واإلصدارات�األخرى�المعتمدة�

من�الهيئة�السعودية�للمراجعين�

والمحاسبين�المعتمدة�في�المملكة�

العربية�السعودية�للتقارير�المالية.�

يوجد�لدى�الشركة��أسهم�خزينة�بعدد�	 

�580الف�بنهاية���2022وبقيمة�قدرها��

 ��57,420,000ريال�سعودي.

القوائم�المالية�-�اإليضاح�رقم�3-15

قدمت�اإلدارة�التنفيذية�لمجلس�اإلدارة�	 

تقريرًا�سنويًا�يحتوي�على�المعلومات�

الالزمة�عن�نشاط�المستثمرين.�وأفصحت�

الشركة�عن�أسئلة�المساهمين�و/

أو�الجهات�الرقابية�التي�تردها�خالل�

اجتماع�الجمعية�العامة،�وتنشر�ذلك�

في�موقعها�اإللكتروني،�وال�توجد�

اقتراحات�أو�مالحظات�للمساهمين�حيال�

الشركة�وأدائها�خالف�ما�ُأفصح�عنه.
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 لوبریف  -شركة أرامكو السعودیة لزیوت األساس  
 (شركة مساھمة سعودیة) 

 
 القوائم المالیة 

   ۲۰۲۲دیسمبر  ۳۱للسنة المنتھیة في  
 وتقریر المراجع المستقل 

 
 
 
 

القوائم المالية ٢٠٢٢م
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 لوبریف  -شركة أرامكو السعودیة لزیوت األساس 
 مساھمة سعودیة)(شركة  

   القوائم المالیة
 ۲۰۲۲دیسمبر   ۳۱للسنة المنتھیة في 

 
 الصفحة  المحتویات 

  
  

 ٥ - ۲ تقریر المراجع المستقل 
  

 ٦ قائمة المركز المالي 
  

 ۷ قائمة الدخل الشامل 
  

 ۸ قائمة التغیرات في حقوق الملكیة 
  

 ۹   قائمة التدفقات النقدیة 
  

 ٥۰ - ۱۰ القوائم المالیة إیضاحات حول 
  

 
 
 
 

 
 
 

 

 

 
 
     

األساس   لزیوت  السعودیة  أرامكو  شركة  مساھمي  السادة  إلى  المستقل  المراجع  لوبریف    -تقریر 
   المحترمین 

 
  تقریر حول مراجعة القوائم المالیة   

   رأینا
لوبریف ("الشركة") كما  -بصورة عادلة، من جمیع النواحي الجوھریة، المركز المالي لشركة أرامكو السعودیة لزیوت األساس في رأینا، أن القوائم المالیة تظھر 

للمعاییر الدولیة للتقریر المالي المعتمدة في المملكة العر  ۲۰۲۲دیسمبر    ۳۱في   یة السعودیة  بوأداءھا المالي وتدفقاتھا النقدیة للسنة المنتھیة في ذلك التاریخ وفقاً 
 والمعاییر واإلصدارات األخرى الصادرة عن الھیئة السعودیة للمراجعین والمحاسبین. 

 
 ما قمنا بمراجعتھ 

 تتألف القوائم المالیة للشركة مما یلي: 
 

 . ۲۰۲۲دیسمبر  ۳۱قائمة المركز المالي كما في  •
 قائمة الدخل الشامل للسنة المنتھیة في ذلك التاریخ.  •
 التغیرات في حقوق الملكیة للسنة المنتھیة في ذلك التاریخ. قائمة  •
 قائمة التدفقات النقدیة للسنة المنتھیة في ذلك التاریخ.  •
   إیضاحات حول القوائم المالیة، التي تتضمن السیاسات المحاسبیة الھامة والمعلومات التفسیریة األخرى.  •

 
 أساس الرأي 

ضیحھا في تقریرنا بالتفصیل ضمن لقد قمنا بمراجعتنا وفقاً لمعاییر المراجعة الدولیة المعتمدة في المملكة العربیة السعودیة. إن مسؤولیتنا بموجب ھذه المعاییر تم تو 
   .مسؤولیات المراجع حول مراجعة القوائم المالیة قسم 

 
   ومناسبة كأساس إلبداء رأینا.نعتقد أن أدلة المراجعة التي تم الحصول علیھا كافیة 

 
  االستقالل 

تمد في المملكة العربیة السعودیة  إننا مستقلون عن الشركة وفقاً للمیثاق الدولي لسلوك وآداب المھنة للمحاسبین المھنیین (بما في ذلك معاییر االستقالل الدولیة)، المع
 التزمنا بمسؤولیاتنا األخالقیة األخرى وفقاً لھذا المیثاق. ("المیثاق") المتعلق بمراجعتنا للقوائم المالیة، كما 

 
  منھجنا في المراجعة 

 
  نظرة عامة 

 إثبات اإلیرادات  • األمر الرئیسي للمراجعة 
 

األحكام الذاتیة   بعین االعتبار، أخذنا  وبالتحدیدفي إطار عملیة تصمیم مراجعتنا، قمنا بتحدید األھمیة النسبیة وتقییم مخاطر التحریفات الجوھریة في القوائم المالیة. 
المستقبلیة غیر المؤكدة بطبیعتھا. األحداث  ت ومراعاة  یتعلق بالتقدیرات المحاسبیة الھامة التي شملت وضع افتراضافیما  على سبیل المثال،  اإلدارة،  اتخذتھا  التي  

إذا كان ھناك دلیل   فیما، ویشمل ذلك من بین أمور أخرى النظر للرقابة الداخلیة، فقد تناولنا أیضاً مخاطر تجاوز اإلدارة عملیات مراجعتناكما ھو الحال في جمیع 
 ن غش. على التحیز الذي یمثل مخاطر التحریفات الجوھریة الناتجة ع

 
رأي حول القوائم المالیة ككل، مع األخذ بعین االعتبار ھیكل الشركة، والعملیات  إبداء  بھدف تنفیذ أعمال كافیة تمكننا من  مراجعتنا  لقد قمنا بتصمیم نطاق عملیة  

 والضوابط المحاسبیة، وقطاع األعمال الذي تزاول الشركة نشاطھا فیھ. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 ،۲٥كوبرز، ترخیص رقم برایس وترھاوس 

 ، المملكة العربیة السعودیة۲۱٤٦٤، جدة ۱٦٤۱٥جمیل سكویر، ص.ب. 
  www.pwc.com/middle-east، +۹٦٦)  ۱۲( ٦۱۰ - ٤٤۱۱ ، فاكس:+۹٦٦) ۱۲( ٦۱۰-٤٤۰۰ھاتف: 
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۳ 

 
 
 
 
 

السادة   إلى  المستقل  المراجع  األساس  تقریر  لزیوت  السعودیة  أرامكو  شركة  لوبریف    -مساھمي 
 المحترمین (تتمة) 

 
   منھجنا في المراجعة (تتمة)

 
    األمور الرئیسیة للمراجعة

 

للفترة الحالیة. وتم التطرق إلى ھذه  إن األمور الرئیسیة للمراجعة ھي تلك األمور التي، وفقاً لتقدیرنا المھني، كانت لھا أھمیة كبیرة أثناء مراجعتنا للقوائم المالیة  
 األمور في سیاق مراجعتنا للقوائم المالیة ككل، وعند إبداء رأینا حولھا، ال نبدي رأیاً منفصالً حول ھذه األمور. 

 
 كیف عالجت مراجعتنا األمر الرئیسي للمراجعة  األمر الرئیسي للمراجعة 

    إثبات اإلیرادات 
 

بیع   من  إیرادات  الشركة  الثانویة  تحقق  والمنتجات  األساس  زیوت 
  للعمالء المحلیین وكذلك لعمالء التصدیر.

 
یتم إثبات اإلیرادات من بیع البضائع في نقطة زمنیة معینة عند تحویل  
السیطرة على البضائع إلى العمیل، ویتم إثبات اإلیرادات من خدمات  

 لشحن. على مدى الفترة الزمنیة لالشحن 
 

اھمیة    یعتبر إثبات اإلیرادات من األمور الرئیسیة للمراجعة في ضوء
المتضمن في عملیة  المبالغ و العقود  ثبات  اإلالحكم  فیما یتعلق ببعض 

 . عالقة مع األطراف ذات ال
 

اإلیضاح   القوائم    ۲٤ اإلیضاحو  ۲۰-٤ اإلیضاحو  ٥-۳راجع  حول 
المرفقة   االمالیة  المحاسبیة واإلفصاحات ذات  عن  ألحكام والسیاسات 

 العالقة. 
 

 
 

 
 

 یلي: تضمنت إجراءات المراجعة التي قمنا بھا ما 
 

مدى وقیمنا    نافھم • من  والتحقق  اإلیرادات  بإثبات  یتعلق  فیما  المحاسبیة  السیاسة 
اإلیرادات من العقود   ۱٥مالءمتھا فیما یتعلق بالمعیار الدولي للتقریر المالي رقم  

 ")۱٥("المعیار الدولي للتقریر المالي   مع العمالء
 

   تصمیم وتنفیذ ضوابط الشركة على إثبات باإلیرادات. قدرنا •
  
  تمثل عینة    فحصناعلى فھم لطبیعة عقود اإلیرادات التي أبرمتھا الشركة و  ناحصل •

ما إذا كان تطبیق اإلدارة لمتطلبات المعیار الدولي وقدرنا  عقود البیع لتأكید فھمنا  
   مناسبا. ۱٥للتقریر المالي 

 
السنة،    اعاین • المسجلة خالل  اإلیرادات  أساس  معامالت  الفواتیر العلى  مع  عینة، 

وعقود البیع وسندات تسلیم البضائع لتقییم ما إذا كان قد تم إثبات اإلیرادات ذات  
 .     ۱٥الصلة وفقًا للمعیار الدولي للتقریر المالي 

 
لتعاقدیة الرئیسیة  متخصصین داخلیین في المحاسبة لتقییم ترتیبات المبیعات ا   ناإشرك •

إثبات   المتضمن في  اإلدارة  ولتقییم مدى مالءمة حكم  العالقة  ذات  مع األطراف 
   اإلیرادات.

 
معامالت إیرادات محددة قبل وبعد تاریخ التقریر مع    فحصنا، على أساس العینة،  •

اإلیرادات   إثبات  كان  إذا  ما  لتقییم  األساسیة  الداعمة  تم  الوثائق  الفترة قد  في 
   .الصحیحة

 
المالیة  راجعنا   • القوائم  إیضاحات  في  المتضمنة  اإلفصاحات  ومالءمة  كفایة  مدى 

 المرفقة. 
 

  

 

٤ 

 
 
 
 

األساس   لزیوت  السعودیة  أرامكو  شركة  مساھمي  السادة  إلى  المستقل  المراجع  لوبریف    -تقریر 
 المحترمین (تتمة) 

 
 معلومات أخرى 

 

تتكون المعلومات األخرى من المعلومات المدرجة في التقریر السنوي للشركة (لكنھا ال تتضمن القوائم المالیة وتقریرنا إن اإلدارة مسؤولة عن المعلومات األخرى.  
 حولھا) التي من المتوقع توفیرھا لنا بعد تاریخ ھذا التقریر.

 
 . علیھاأكید التأنواع نبدي أي نوع من   نإن رأینا حول القوائم المالیة ال یشتمل على المعلومات األخرى ول

 
بار ما إذا كانت المعلومات  وفیما یتعلق بمراجعتنا للقوائم المالیة، تقتصر مسؤولیتنا على قراءة المعلومات األخرى المحددة أعاله، وعند قراءتھا نأخذ بعین االعت

 ملیة المراجعة، أو خالفاً لذلك تتضمن تحریفات جوھریة.األخرى ال تتوافق بصورة جوھریة مع القوائم المالیة أو مع المعلومات التي تم الحصول علیھا خالل ع
 

 إذا تبین لنا وجود تحریف جوھري فیھا، فإنھ یتعین علینا إبالغ المكلفین بالحوكمة بذلك.  ،عندما نقرأ التقریر السنوي
 

 مسؤولیات اإلدارة والمكلفین بالحوكمة عن القوائم المالیة 
 

السعودیة والمعاییر واإلصدارات  إن اإلدارة مسؤولة عن اإلعداد والعرض العادل للقوائم المالیة وفقاً للمعاییر الدولیة للتقریر المالي المعتمدة في المملكة العربیة  
والنظام األساسي للشركة، وعن نظام الرقابة الداخلي  نظام الشركات  والمتطلبات المعمول بھا في  األخرى الصادرة عن الھیئة السعودیة للمراجعین والمحاسبین  

 الذي تراه اإلدارة ضروریاً لتتمكن من إعداد قوائم مالیة خالیة من التحریفات الجوھریة، سواًء كانت ناتجة عن غش أو خطأ. 
 

عن األمور المتعلقة باالستمراریة،    -عند الضرورة    - واإلفصاح  عند إعداد القوائم المالیة، فإن اإلدارة مسؤولة عن تقییم قدرة الشركة على االستمرار في أعمالھا  
   واستخدام مبدأ االستمراریة المحاسبي ما لم تنِو اإلدارة تصفیة الشركة أو وقف عملیاتھا أو عدم وجود بدیل حقیقي بخالف ذلك.

 
 ریر المالیة للشركة. إن المكلفین بالحوكمة، أي مجلس اإلدارة، مسؤولون عن اإلشراف على عملیة إعداد التقا

 
  مسؤولیات المراجع حول مراجعة القوائم المالیة 

 
ش أو خطأ، وإصدار  تتمثل أھدافنا في الحصول على تأكید معقول حول ما إذا كانت القوائم المالیة ككل خالیة من التحریفات الجوھریة، سواء كانت ناتجة عن غ

عقول مستوى عاٍل من التأكید، ولكنھ ال یضمن أن عملیة المراجعة التي تم القیام بھا وفقاً لمعاییر المراجعة الدولیة  تقریر المراجع الذي یتضمن رأینا. یُعد التأكید الم
یة، بمفردھا أو في  المعتمدة في المملكة العربیة السعودیة، ستكشف دائماً عن تحریف جوھري عند وجوده. یمكن أن تنتج التحریفات من غش أو خطأ، وتُعَد جوھر

 وعھا، إذا كان من المتوقع إلى حد معقول أن تؤثر على القرارات االقتصادیة التي یتخذھا المستخدمون بناًء على ھذه القوائم المالیة. مجم
 

ونحافظ على الشك المھني لمھني وفي إطار عملیة المراجعة التي تم القیام بھا وفقاً لمعاییر المراجعة الدولیة المعتمدة في المملكة العربیة السعودیة، نمارس الحكم ا
 خالل عملیة المراجعة. كما نقوم أیضاً بما یلي: 

 
ھذه المخاطر،    تحدید وتقییم مخاطر وجود تحریفات جوھریة في القوائم المالیة، سواء كانت ناتجة عن غش أو خطأ، وتصمیم وتنفیذ إجراءات مراجعة لمواجھة •

 ةالناتجالمخاطر عدم اكتشاف أي تحریفات جوھریة ناتجة عن غش یعد أكبر من مخاطر والحصول على أدلة مراجعة كافیة ومناسبة كأساس إلبداء رأینا. إّن 
  عن الخطأ حیث قد ینطوي الغش على تواطؤ أو تزویر أو حذف متعمد أو إفادات مضللة أو تجاوز نظام الرقابة الداخلي.

ات مراجعة مالئمة للظروف، ولیس لغرض إبداء رأي حول فعالیة  الحصول على فھم ألنظمة الرقابة الداخلیة المتعلقة بعملیة المراجعة لغرض تصمیم إجراء •
  الرقابة الداخلي للشركة. نظام  
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األساس   لزیوت  السعودیة  أرامكو  شركة  مساھمي  السادة  إلى  المستقل  المراجع  لوبریف    -تقریر 
 المحترمین (تتمة) 

 
  مسؤولیات المراجع حول مراجعة القوائم المالیة (تتمة)

 
   مدى مالءمة السیاسات المحاسبیة المستخدمة ومدى معقولیة التقدیرات المحاسبیة واإلفصاحات ذات العالقة التي قامت بھا اإلدارة.تقییم  •
تأكد جوھري ما إذا كان ھناك عدم  وبناًء على أدلة المراجعة التي تم الحصول علیھا، تحدید  استنتاج مدى مالءمة استخدام اإلدارة لمبدأ االستمراریة المحاسبي،   •

ھري، یجب  یتعلق بأحداث أو ظروف یمكن أن تشیر إلى وجود شك كبیر حول قدرة الشركة على االستمرار في أعمالھا. وإذا توصلنا إلى وجود عدم تأكد جو 
ات غیر كافیة. تستند استنتاجاتنا إلى أدلة  علینا لفت االنتباه في تقریرنا إلى اإلفصاحات ذات العالقة في القوائم المالیة، أو تعدیل رأینا إذا كانت ھذه اإلفصاح

 إلى عدم استمرار الشركة في أعمالھا. قد تؤدي  األحداث أو الظروف المستقبلیة فإن المراجعة التي تم الحصول علیھا حتى تاریخ تقریرنا. ومع ذلك، 
وتحدید ما إذا كانت القوائم المالیة تمثل المعامالت واألحداث ذات العالقة بطریقة تقییم العرض العام وھیكل ومحتوى القوائم المالیة، بما في ذلك اإلفصاحات،  •

 تحقق العرض العادل. 
 

بالنطاق والتوقیت المخطط لعملیة المراجعة ونتائج المراجعة الجوھریة، بما في ذلك أي أوجھ قصور ھامة   -من بین أمور أخرى  -نقوم بإبالغ المكلفین بالحوكمة 
   ابة الداخلي التي نكتشفھا خالل مراجعتنا. في نظام الرق

 
بجمیع العالقات واألمور األخرى التي  كما نقدم للمكلفین بالحوكمة بیاناً نوضح فیھ أننا قد التزمنا بالمتطلبات األخالقیة المناسبة المتعلقة باالستقالل، ونقوم بإبالغھم  

    م األمر، التصرفات المتخذة للقضاء على التھدیدات أو التدابیر الوقائیة المطبقة.یُعتقد إلى حد معقول أنھا قد تؤثر على استقاللنا، وإن لز
 

مراجعة القوائم المالیة للفترة الحالیة  كبیرة خالل عملیة  األمور التي كانت لھا أھمیة  تلك  د  یحدنقوم بت،  عنھا   بالحوكمةالتي قمنا بإبالغ المكلفین  ومن بین األمور  
في حاالت نادرة  -عنھ أو إذا قررنا  العام  في تقریرنا باستثناء ما تمنع النظم أو التشریعات اإلفصاح  تم توضیح ھذه األمور  .  للمراجعة  الرئیسیةولذلك ھي األمور  

سلبیة تفوق منافع المصلحة  نتائج  حد معقول بأن اإلفصاح عن ھذا األمر سوف یؤدي إلى  من المتوقع إلى  ألنھ  أن أمرا ما ال ینبغي اإلفصاح عنھ في تقریرنا    -جداً 
 العامة من ھذا اإلفصاح. 

 
 

 برایس وترھاوس كوبرز 
 

 
 
 

 
 مفضل عباس علي 

 ٤٤۷ترخیص رقم  -محاسب قانوني 
 

 ھـ ۱٤٤٤شعبـان  ۱
 م۲۰۲۳ فبرایر ۲۱
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   لوبریف -شركة أرامكو السعودیة لزیوت األساس 
 (شركة مساھمة سعودیة)

 ۲۰۲۲دیسمبر   ۳۱إیضاحات حول القوائم المالیة للسنة المنتھیة في 
 (جمیع المبالغ بالریاالت السعودیة ما لم یذكر غیر ذلك) 

 

۱۰ 

 معلومات عامة  ۱
 

أعمالھا في  بدأت الشركة    ("الشركة") ھي مساھمة سعودیة مسجلة في المملكة العربیة السعودیة.لوبریف    -شركة أرامكو السعودیة لزیوت األساس  
. یتمثل غرض الشركة في إنشاء وامتالك وتشغیل مصافي تكریر زیوت التشحیم وشراء وبیع ونقل  ۱۹۹۸وفي مدینة ینبع في    ۱۹۷۸مدینة جدة في  

 وتسویق واستیراد وتصدیر زیوت التشحیم والمواد المضافة ومواد خلط زیوت التشحیم والمنتجات البترولیة األخرى ومشتقاتھا. 
 

). تحولت الشركة من شركة  ۱۹۷٦أغسطس  ۲۹ھـ (الموافق ۱۳۹٦رمضان  ۳الصادر في جدة بتاریخ  ٤۰۳۰۰۱۰٤٤۷جل تجاري رقم بموجب س
) الصادر عن  ۲۰۲۲أغسطس    ۱۸ھـ (الموافق  ۱٤٤٤محرم    ۲۰بتاریخ    ۱۱۷۳مقفلة بموجب القرار رقم   ذات مسؤولیة محدودة إلى شركة مساھمة

، انتھت الشركة من االكتتاب العام األولي وأُدرجت أسھمھا العادیة في السوق المالیة السعودیة ("تداول") ووفقًا  ۲۰۲۲دیسمبر    ۲۸في  وزارة التجارة.  
تجري الشركة حالیًا إجراءات تحدیث وضعھا في شھادة السجل التجاري من شركة مساھمة مقفلة  لذلك، تم تصنیف الشركة كشركة مساھمة سعودیة. 

 إلى شركة مساھمة. 
 

٪ من رأس مال الشركة.  ۳۰ملیون سھم عادي تمثل    ٥۰٬٦۲٥یتعلق باالكتتاب العام، باعت شركة جدوى لالستثمار الصناعي ("جدوى") إجمالي  فیما  
من أسھمھا العادیة من شركة جدوى بمقابل نقدي یبلغ    ٥۸۰٬۰۰۰باإلضافة إلى ذلك، وبالتزامن مع االكتتاب العام األولي، استحوذت الشركة على  

شراء  برامج  حوافز وال). سیتم استخدام ھذه األسھم من قبل الشركة لخطط  ۱٥ملیون لایر سعودي، والتي تم تصنیفھا كأسھم خزینة (إیضاح    ٥۷٬٤۲
 لموظفین. لسھم األ
 
 

 
 یقع المركز الرئیسي للشركة في العنوان التالي: 

   المنطقة الصناعیة ألرامكو السعودیة
   ۲۱٤۳۲، جدة ٥٥۱۸ص. ب 

 المملكة العربیة السعودیة 
 

في ھیئة المنطقة    تشتمل القوائم المالیة المرفقة على المعلومات المالیة للمركز الرئیسي للشركة في مدینة جدة وفرعھا في مدینة ینبع الصناعیة وأعمالھا
ینبع ھو   العربیة  .  ٤۷۰۰۰۰٤۹٤۱الحرة بالحمریة، في اإلمارات العربیة المتحدة. رقم السجل التجاري لفرع  أصدرت حكومة الشارقة باإلمارات 

ربیع األول   ۲٦لممارسة أعمال الشركة في الحمریة كشركة مؤسسة تعمل بالمنطقة الحرة ("المؤسسة") بتاریخ  ۱۱۸٥۷المتحدة شھادة ترخیص رقم 
المالیة على ھذا األساس، حیث تمتلك الشركة  ). تُعامل الشركة المؤسسة على أنھا فرع وتُدرجھا في ھذه القوائم  ۲۰۱٤ینایر    ۲۷ھـ (الموافق  ۱٤۳٥
   ٪ من رأس المال المدفوع للمؤسسة.۱۰۰

 
ھایة لسیطرة  شركة الزیت العربیة السعودیة ("أرامكو السعودیة") ھي مساھم األغلبیة، والشركة األم المباشرة والنھائیة للشركة. تخضع الشركة في الن

 حكومة المملكة العربیة السعودیة. 
  

 .۲۰۲۳ فبرایر ۱٦تم اعتماد والموافقة على إصدار ھذه القوائم المالیة من قبل مجلس إدارة الشركة في 
 

 االلببییئئةة  ووااللممججتتممعع  ووااللححووككممةة    ))أأ
 

طر الخسارة جراء التغیرات المناخیة واإلصابات البشریة وغیرھا من الظروف الطبیعیة. لدى الشركة آلیات شاملة مطبقة تھدف  ا خمتتعرض الشركة ل
طر  إلى مراقبة وتخفیف تلك المخاطر، بما في ذلك عملیات التفتیش الصحیة المنتظمة وسیاسات التطعیم وأحدث المصافي لوضع حاجز ضد ھذه المخا 

ف  . عالوة على ذلك، تسمح اإلجراءات التشغیلیة االحترازیة الصارمة للشركة المتعلقة بالمصافي بدرجة عالیة من التخفی ۲۰۲۲دیسمبر    ۳۱كما في  
على مدى  في مواجھة الظروف المناخیة المعاكسة. تلتزم الشركة بضمان تشغیل مصافیھا بطریقة تراعي اآلثار االقتصادیة والراحة والبیئیة والطاقة  

 العمر.
 

مل ھذا المشروع على  أبرمت الشركة مذكرة تفاھم مع مقاول لتقییم إنتاج الھیدروجین األخضر الذي سیتم تصنیعھ باستخدام التحلیل الكھربائي. سیع
 تقلیل انبعاثات الكربون وتوفیر الھیدروجین األخضر لیتم استھالكھ في لوبریكانت فالیو بارك "لوب ھب". 

 

واضحة تتمثل في خفض االنبعاثات لتجنب أسوأ العواقب المترتبة عن التغیر المناخي. أدركت    إجتماعیة باإلضافة إلى ذلك، تتحمل الشركة مسؤولیة
 ن تكالیف الطاقة یمكن أن تزداد بمرور الوقت وأن التغیر المناخي یمكن أن یجعل بعض المواد نادرة وأكثر تكلفة.اإلدارة أ

 

ل فیھا. وترتكز  تعتقد اإلدارة بأن موظفیھا ھم من یجعلون العالمات التجاریة للشركة ناجحة وتود التأكد من أن موظفیھا یتمتعون ببیئة آمنة وصحیة للعم
 ر. البیئیة واالجتماعیة على التزام الشركة "بفعل ما ھو صحیح". خالل تنفیذ اإلجراءات، تواصل الشركة التأكد من امتثالھا الدائم للمعاییااللتزامات 

 
   االلننززااعع  ببیینن  ررووسسییاا  ووأأووككررااننییاا  ))بب

 
والغاز الطبیعي. ارتفعت أسعار السلع العالمیة لبعض  مما أدى إلى ارتفاع حاد في أسعار النفط الخام  ۲۰۲۲بدأ النزاع الروسي األوكراني في فبرایر 

بطة مباشرة بالنزاع  المواد الخام الرئیسیة بسبب النزاع الجاري بین روسیا وأوكرانیا. لم یتم إثبات تكالیف تشغیلیة جوھریة، في ھذه القوائم المالیة، مرت 
العاملة في البلدان المدرجة على قوائم العقوبات. ستواصل اإلدارة مراقبة    الروسي األوكراني. لیس لدى الشركة اتفاقیة بیع أو شراء مع األطراف

دیسمبر    ۳۱یة في  الوضع والتطورات المتالحقة. بناًء على التقییم الحالي، لم تستدع الحاجة إلى إجراء تعدیالت جوھریة في القوائم المالیة للسنة المنتھ
۲۰۲۲.  
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   لوبریف -شركة أرامكو السعودیة لزیوت األساس 
 (شركة مساھمة سعودیة)

 ۲۰۲۲دیسمبر   ۳۱إیضاحات حول القوائم المالیة للسنة المنتھیة في 
 (جمیع المبالغ بالریاالت السعودیة ما لم یذكر غیر ذلك) 

 

۱۱ 

 أسس اإلعداد  ۲
 

 بیان االلتزام  ۲-۱
 

الصادرة عن الھیئة  ت ھذه القوائم المالیة وفقاً للمعاییر الدولیة للتقریر المالي المعتمدة في المملكة العربیة السعودیة والمعاییر واإلصدارات األخرى  أعد
   السعودیة للمراجعین والمحاسبین.

 
وظیفتھا. تقوم الشركة بإدراج التدفقات النقدیة من األنشطة  لقد اختارت الشركة أن تعرض قائمة منفردة للدخل الشامل وأن تعرض مصاریفھا حسب  

 التشغیلیة باستخدام الطریقة غیر المباشرة.
 

 أسس القیاس  ۲-۲
 

 تم إعداد ھذه القوائم المالیة على أساس التكلفة التاریخیة، باستثناء ما یلي: 
 

 المستقبلیة باستخدام طریقة وحدة االئتمان المتوقعة. التزامات منافع المحددة، وتثبت بالقیمة الحالیة لاللتزامات   •
   المطلوبات اإلیجاریة، وتثبت بالقیمة الحالیة لمدفوعات اإلیجار المستقبلیة. •
 أدوات مالیة مشتقة مقاسة بالقیمة العادلة. •

 

یب ھذه القوائم المالیة إلى أقرب لایر سعودي، ما  ھذه القوائم المالیة معروضة باللایر السعودي، وھو العملة الوظیفیة وعملة العرض للشركة. وتم تقر
 لم ینص على خالف ذلك. 

 
   المعاییر الجدیدة والتعدیالت  ۲-۳

 
  ۲۰۲۲ینایر  ۱المعاییر الجدیدة والتعدیالت الساریة اعتباًرا من 

 
للتعدیالت أي أثر على القوائم المالیة للشركة، وعلیھ، لم یكن على الشركة  تم تطبیق بعض التعدیالت على المعاییر الراھنة لفترة التقریر الحالیة. لم یكن  

   تغییر سیاساتھا المحاسبیة أو إجراء تعدیالت بأثر رجعي.
 

 المعاییر والتفسیرات والتعدیالت الصادرة والتي لم تصبح ساریة بعد 
 

ولم یتم تطبیقھا سابقاً بشكل    ۲۰۲۲دیسمبر    ۳۱ال تعد إلزامیة لفترة التقریر  لقد تم إصدار بعض المعاییر وتفسیرات المعاییر المحاسبیة الجدیدة التي  
 مبكر من قبل الشركة. تم اإلفصاح أدناه عن المعاییر والتفسیرات والتعدیالت الصادرة ذات الصلة بالشركة والتي لم یتم تطبیقھا بعد: 

 

 تاریخ السریان المتطلبات الرئیسیة  العنوان
   

المطلوبات تصنیف  
غیر  أو  متداولة  باعتبارھا 

على    -متداولة   تعدیالت 
معیار المحاسبة الدولي رقم  

۱ 

"عرض القوائم المالیة" أن المطلوبات    ۱توضح التعدیالت ضیقة النطاق على معیار المحاسبة الدولي رقم  
فترة التقریر. ال یتأثر مصنفة على أنھا متداولة أو غیر متداولة، اعتماًدا على الحقوق الموجودة في نھایة  

التصنیف بتوقعات المنشأة أو األحداث بعد تاریخ التقریر (على سبیل المثال، استالم تنازل أو خرق للعھد).  
 عندما یشیر إلى "تسویة" التزام. ۱توضح التعدیالت أیًضا ما یعنیھ معیار المحاسبة الدولي رقم 

 ۲۰۲۳ینایر  ۱

   
السیاسات   عن  اإلفصاح 

على    -المحاسبیة   تعدیالت 
معیار المحاسبة الدولي رقم  

رقم    ۱ الممارسة    ۲وبیان 
الدولیة   المعاییر  ضوء  في 

 للتقریر المالي 
 
 
 

لمطالبة المنشآت باإلفصاح عن   ۱قام مجلس معاییر المحاسبة الدولي بتعدیل معیار المحاسبة الدولي رقم  
عن بدالً  النسبیة  األھمیة  ذات  المحاسبة  ماھیة   السیاسات  التعدیالت  تحدد  الھامة.  المحاسبة  السیاسات 

السیاسة   معلومات  المحاسبیة" وتشرح كیفیة تحدید متى تكون  السیاسة  "معلومات ذات أھمیة نسبیة عن 
السیاسة  عن  نسبیة  أھمیة  ذات  لیست  التي  المعلومات  أن  كذلك  وتوضح  نسبیة.  أھمیة  ذات  المحاسبیة 

اإلفصاح إلى  تحتاج  ال  المحاسبیة   المحاسبیة  المعلومات  إخفاء  یجب  فال  عنھا،  اإلفصاح  تم  إذا  عنھا. 
 الجوھریة. 

لدعم ھذا التعدیل، قام مجلس معاییر المحاسبة الدولي أیضاً بتعدیل بیان ممارسة المعیار الدولي للتقریر  
سبیة على بشأن إصدار أحكام النسبیة لتوفیر إرشادات حول كیفیة تطبیق مفھوم األھمیة الن  ۲المالي رقم  

 اإلفصاحات عن السیاسات المحاسبیة.

 ۲۰۲٤ینایر  ۱

   
المحاسبیة  التقدیرات  تعریف 

معیار    - على  تعدیالت 
 ۸المحاسبة الدولي رقم 

 
 

السیاسات المحاسبیة والتغیرات في التقدیرات المحاسبیة   ۸یوضح التعدیل على معیار المحاسبة الدولي رقم  
على   یجب  كیف  في  واألخطاء،  والتغییرات  المحاسبیة  السیاسات  في  التغییرات  بین  التمییز  الشركات 

التقدیرات المحاسبیة، وھذا التمییز مھم ألن التغییرات في التقدیرات المحاسبیة یتم تطبیقھا بأثر مستقبلي 
المحاسبیة  على المعامالت المستقبلیة واألحداث المستقبلیة األخرى، ولكن یتم تطبیق التغییرات في السیاسات  
 بشكل عام بأثر رجعي على المعامالت السابقة واألحداث الماضیة األخرى وكذلك الفترة الحالیة.

 ۲۰۲۳ینایر  ۱

   
المتعلقة   المؤجلة  الضریبة 
والمطلوبات   بالموجودات 

  - الناشئة من معاملة واحدة  
معیار   على  تعدیالت 

 ۱۲المحاسبة الدولي رقم 

ضرائب الدخل من الشركات إثبات الضریبة المؤجلة    ۱۲معیار المحاسبة الدولي رقم  تتطلب التعدیالت على  
على المعامالت التي، عند اإلثبات المبدئي، تؤدي إلى مبالغ متساویة من الفروقات المؤقتة الخاضعة للخصم 

الت والتزامات  المستأجرین  إیجار  عقود  مثل  المعامالت  على  عادةً  ستنطبق  للضریبة.  فكیك  والخاضعة 
 وستتطلب إثبات موجودات ومطلوبات الضریبة المؤجلة اإلضافیة.

 ۲۰۲۳ینایر  ۱

الدولي  المعیار  على  تعدیل 
المالیة رقم   التقاریر  إلعداد 

عند    -  ۱٦ اإلیجار  عقود 
 البیع وإعادة التأجیر 

لشرح   ۱٦المالیة رقم  تتضمن ھذه التعدیالت متطلبات البیع وإعادة التأجیر في المعیار الدولي للتقاریر  
كیفیة احتساب المنشأة للبیع وإعادة التأجیر بعد تاریخ المعاملة. معامالت البیع وإعادة التأجیر حیث تكون  
أو معدل من   تعتمد على مؤشر  متغیرة ال  إیجار  مدفوعات  اإلیجار عبارة عن  مدفوعات  أو كل  بعض 

 المرجح أن تتأثر.

 ۲۰۲٤ینایر  ۱

   
 

معامالتھا المستقبلیة    وعلىال یتوقع أن یكون لھذه المعاییر أو التعدیالت أو التفسیرات أثر جوھري على المنشأة في فترات التقاریر الحالیة أو المستقبلیة  
    المتوقعة.

   لوبریف -شركة أرامكو السعودیة لزیوت األساس 
 (شركة مساھمة سعودیة)

 ۲۰۲۲دیسمبر   ۳۱إیضاحات حول القوائم المالیة للسنة المنتھیة في 
 (جمیع المبالغ بالریاالت السعودیة ما لم یذكر غیر ذلك) 

 

۱۲ 

   تقدیرات وأحكام محاسبیة مؤثرة ۳
 

ت وافتراضات تؤثر على المبالغ المدرجة لإلیرادات والتكالیف والموجودات  یتطلب إعداد ھذه القوائم المالیة أن تقوم اإلدارة بوضع أحكام وتقدیرا
یؤدي إلى  والمطلوبات واإلفصاح عن المطلوبات المحتملة بتاریخ التقریر. ومع ذلك، فإن عدم التأكد حول ھذه االفتراضات والتقدیرات من الممكن أن  

   صل أو االلتزام الذي سیتأثر في المستقبل. نتائج قد تتطلب تعدیالً جوھریًا على القیمة الدفتریة لأل 
 

الدف القیم  للحكم على  أنھا معقولة في ظل ھذه الظروف وتستخدم  الخبرة وعوامل أخرى مختلفة یعتقد  إلى  التقدیرات واالفتراضات  تریة  تستند ھذه 
رات واالفتراضات األساسیة بشكل متواصل.  للموجودات والمطلوبات التي یصعب الحصول علیھا من مصادر أخرى بشكل مباشر. یتم فحص التقدی

ا كانت التقدیرات  یتم إثبات التعدیالت على التقدیرات المحاسبیة في الفترة التي یتم فیھا تعدیل التقدیرات أو في فترة التعدیل والفترات المستقبلیة إذ 
 المتغیرة تؤثر على كل من الفترات الحالیة والمستقبلیة. 

 
خاطر  االفتراضات الرئیسیة المتعلقة بالمستقبل والمصادر الرئیسیة األخرى للتقدیرات غیر المؤكدة بتاریخ قائمة المركز المالي، والتي لھا متشتمل  

 كبیرة تؤدي الى إحداث تعدیل جوھري على القیم الدفتریة للموجودات والمطلوبات خالل السنة المالیة، على ما یلي: 
 

 استھالك ممتلكات ومصنع ومعداتمعدل  ۳-۱
 

مماثلة. یتم  تحدد إدارة الشركة األعمار اإلنتاجیة المقدرة للممتلكات والمصنع والمعدات لیتم احتساب االستھالك بناًء على الخبرة مع الموجودات ال
ومع ذلك، فإن عوامل أخرى، مثل التقادم الفني    استھالك المنافع االقتصادیة المستقبلیة المتضمنة في الموجودات بشكل أساسي من خالل االستخدام.

تاجیة المتبقیة وفقًا  أو التجاري والبلى والتلف، غالباً ما تؤدي إلى تضاؤل المنافع االقتصادیة المتضمنة في الموجودات. تقوم اإلدارة بتقییم األعمار اإلن 
ن تجني خاللھا الموجودات منافع للشركة. تؤخذ العوامل األساسیة التالیة في عین  للشروط التقنیة الحالیة للموجودات والفترة المقدرة التي من المتوقع أ

الفني أو التجاري  االعتبار: (أ) االستخدام المتوقع للموجودات؛ (ب) التلف المادي المتوقع، والذي یعتمد على العوامل التشغیلیة والمصنع، و(ج) التقادم  
 الناشئ عن التغیرات في ظروف السوق.

 
منافع  اإلدارة األعمار اإلنتاجیة المقدرة والقیم المتبقیة وطریقة االستھالك بشكل دوري للتأكد من توافق االستھالك مع النمط المتوقع من ال  تفحص

االقتصادیة للموجودات. یتم استھالك موجودات الشركة، المصنفة ضمن ممتلكات ومصنع ومعدات، على أساس القسط الثابت على مدى أعمارھا  
 نتاجیة االقتصادیة التقدیریة. اإل

 
٪، مع بقاء جمیع المتغیرات األخرى  ۱۰، إذا ما زاد العمر اإلنتاجي المقدر للممتلكات والمصنع والمعدات أو انخفض بنسبة  ۲۰۲۲دیسمبر    ۳۱كما في  

للسنة المنتھیة بمبلغ   الشامل  الدخل  دیسمبر    ۳۱ملیون لایر سعودي (  ٤۲٬۷۹ملیون لایر سعودي أو انخفض بمبلغ    ۲۸٬٦۷ثابتة، الرتفع مجموع 
 ملیون لایر سعودي)، على التوالي.   ۳٥٬٦۱ملیون لایر سعودي أو انخفض بمبلغ  ۲۷٬٦۳غ بمبل الرتفع : ۲۰۲۱

 
   مخصص مخزون متقادم ۳-۲

 
الحالیّة والمستقبلیّة فیما یتعلق باستخدامھا.  تحّدد الشركة مخصص تقادم المخزون الخاص بھا بناًء على الخبرة السابقة والوضع الحالي والتوقعات  

 یمكن لتقدیرات مخصص الشركة عن تقادم المخزون أن تتغیر من فترة ألخر. وقد یعود ذلك إلى تقییم االستخدام المستقبلي للمخزون.
 

المتغیرات األخرى ثابتة، سینخفض / یرتفع  ٪، مع بقاء جمیع  ۱۰، إذا ما زاد / انخفض مخصص المخزون المتقادم بنسبة  ۲۰۲۲دیسمبر    ۳۱في   
ملیون لایر    ۱٬٤٥: ینخفض / یرتفع بمبلغ  ۲۰۲۱دیسمبر    ۳۱ملیون لایر سعودي (  ۲٬۸٥مجموع الدخل الشامل للسنة المنتھیة بذلك التاریخ بمبلغ  

 سعودي).
 

 التزامات منافع الموظفین ۳-۳
 

ا القیمة  في  المحددة  الخدمة  بعد  ما  منافع  تكلفة  التقییم  تتمثل  یتضمن  االكتواریة.  التقییمات  باستخدام  محدد  ھو  كما  العالقة  ذات  لاللتزامات  لحالیة 
الراتب    االكتواري القیام بوضع افتراضات عدة تختلف عن التطورات المستقبلیة الفعلیة. وتشتمل على تحدید معّدل الخصم والزیادات المستقبلیة في 

عد المحدد ومعدل الوفیات وغیرھا. ونظراً لتعقید التقییم، تعتبر االفتراضات وطبیعتھا طویلة األجل التزاماً  وترك الوظیفة قبل الوصول إلى سن التقا
 محدداً للمنافع حیث یتأثر بالتغیرات في ھذه االفتراضات. یتم فحص جمیع االفتراضات في كل تاریخ تقریر. 

 
ق بتحدید معدل الخصم المناسب والعائد ومدة التزام السندات عالیة الجودة، على النحو  إن المعیار األكثر عرضة للتغییر ھو معدل الخصم. وفیما یتعل

منافع المحددة.  المحدد من قبل وكالة تصنیف معترف بھا دولیا، یتم استقراؤھا حسب الحاجة على طول منحنى العائد لتتوافق مع المدة المتوقعة اللتزام ال
 من التفاصیل.  لمزید ۱۸یرجى الرجوع إلى اإلیضاح رقم 
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   لوبریف -شركة أرامكو السعودیة لزیوت األساس 
 (شركة مساھمة سعودیة)

 ۲۰۲۲دیسمبر   ۳۱إیضاحات حول القوائم المالیة للسنة المنتھیة في 
 (جمیع المبالغ بالریاالت السعودیة ما لم یذكر غیر ذلك) 

 

۱۳ 

 
 (تتمة) تقدیرات وأحكام محاسبیة مؤثرة ۳

 
 قیاس الخسارة االئتمانیة المتوقعة على الموجودات المالیة  ٤-۳

 
البیانات. تستخدم الشركة معلومات مس التحدید ونماذج ومدخالت  المتوقعة عبارة عن تقدیر ھام یتضمن منھجیة  تقبلیة  إن قیاس الخسارة االئتمانیة 

. إن المكونات  ۲-۳۰مدعومة لقیاس الخسارة االئتمانیة المتوقعة. وقد تم اإلفصاح عن تفاصیل منھجیة قیاس الخسارة االئتمانیة المتوقعة في اإلیضاح 
إلى نماذج  التي لھا أثر جوھري على مخصص الخسارة االئتمانیة ھي احتمالیة التخلف عن السداد والخسارة بافتراض التخلف عن السداد، باإلضافة  

الخسا تقدیرات  بین  الفروق  للحد من  منتظم  منھا بشكل  والتحقق  النماذج  النماذج ومدخالت  بفحص  الشركة  تقوم  الكلي.  االقتصاد  رة  لسیناریوھات 
   االئتمانیة المتوقعة والخبرة الفعلیة في مجال الخسارة االئتمانیة. 

 
٪، مع بقاء جمیع المتغیرات األخرى ثابتة، سینخفض /  ۱۰الئتمانیة المتوقعة بنسبة ، إذا ما زاد / انخفض مخصص الخسارة ا۲۰۲۲دیسمبر  ۳۱في 

 ملیون لایر سعودي).   ۰٬٥٤: ینخفض / یرتفع بمبلغ  ۲۰۲۱دیسمبر    ۳۱ملیون لایر سعودي (  ۱٬۱۱المنتھیة بمبلغ    للسنةیرتفع مجموع الدخل الشامل 
 

 إثبات اإلیرادات  -الحكم المحاسبي الرئیسي  ٥-۳
 

بعد  الشركة اتفاقیات مع أرامكو السعودیة لشراء اللقیم لمصافي الشركة في جدة وینبع ولتورید بعض المنتجات الثانویة إلى أرامكو السعودیة    لدى
(أنظر إیضاح رقم   للبیع لعمالئھا اآلخرین  اللقیم واستخراج زیوت األساس  أنھا  ۲۳معالجة  المعامالت بشكل منفصل على  الشركة ھذه  ). تحتسب 

ى التحكم  مشتریات من اللقیم ومبیعات المنتجات الثانویة لشركة أرامكو السعودیة، بدالً من تقدیم خدمات المعالجة. ھذا على أساس قدرة الشركة عل
یًا عن اللقیم الذي  والحصول على منافع اقتصادیة كبیرة واتخاذ القرارات المتعلقة باللقیم المستخدم ومزیج المنتجات المنتجة التي تختلف اختالفًا جوھر

 تم شراؤه. 
 

 السیاسات المحاسبیة الھامة  ٤
 

جمیع الفترات  أھم السیاسات المحاسبیة المطبقة من قبل الشركة في إعداد القوائم المالیة تم إدراجھا أدناه. تم تطبیق ھذه السیاسات بشكل منتظم على  
 المعروضة، ما لم یذكر غیر ذلك. 

 
  العمالت األجنبیة ۱-٤

 
  العملة الوظیفیة وعملة العرض  )۱(

 
یة"). تعرض ھذه  تقاس البنود المتضمنة في القوائم المالیة للشركة باستخدام عملة البیئة االقتصادیة الرئیسیة التي تعمل فیھا الشركة ("العملة الوظیف 

 القوائم المالیة باللایر السعودي، وھو العملة الوظیفیة للشركة. 
 

  معامالت وأرصدة  )۲(
 

ذي تتأھل فیھ  تسجیل المعامالت المقومة بالعمالت األجنبیة مبدئیاً من قبل الشركة بالعملة الوظیفیة وفقاً لسعر الصرف الفوري السائد في التاریخ ال یتم 
 ً  لسعر الصرف الفوري  المعاملة إلثباتھا ألول مرة. ویتم تحویل الموجودات والمطلوبات النقدیة المقومة بالعمالت األجنبیة إلى العملة الوظیفیة وفقا

 السائد في تاریخ التقریر. 
 

ھا وفقاً للتكلفة التاریخیة  یتم إثبات الفروقات الناتجة عن تسویة أو تحویل البنود النقدیة في قائمة الدخل الشامل. یتم تحویل البنود غیر النقدیة التي یتم قیاس
یتم قیاسھا بالقیمة العادلة لعملة أجنبیة  بالعملة األجنبیة باستخدام أسعار الصرف في تواریخ   المعامالت األولیة. یتم تحویل البنود غیر النقدیة التي 

 باستخدام أسعار الصرف بتاریخ تحدید القیمة العادلة. 
 

إن الفترة المشمولة بالتقریر لفرع  تشتمل القوائم المالیة على القوائم المالیة لفرع الشركة في ھیئة المنطقة الحرة بالحمریة، اإلمارات العربیة المتحدة.  
   دیسمبر. تمت معامالت فروع الشركة بشكل أساسي بالدرھم اإلماراتي والدوالر األمریكي.  ۳۱الشركة ھي نفسھا فترة الشركة أي 

 
 تصنیف المتداول مقابل غیر المتداول  ۲-٤

 
التصنیف المتداول/ غیر المتداول. تعتبر الموجودات متداولة في إحدى  تعرض الشركة الموجودات والمطلوبات في قائمة المركز المالي على أساس  

   الحاالت التالیة:
 

   عندما یتوقع تحقیقھا أو یقصد بیعھا أو استھالكھا في دورة التشغیل االعتیادیة. •
   عندما یحتفظ بھا بشكل رئیسي ألغراض المتاجرة. •
   قریر.عندما یتوقع تحقیقھا خالل اثني عشر شھراً بعد فترة الت •
د  عندما تكون مصنفة ضمن النقد وما یماثلھ ما لم یكن ممنوعاً استبدالھا أو استخدامھا لتسویة التزام لمدة ال تقل عن اثني عشر شھراً بع •

   فترة التقریر.
  

   لوبریف -شركة أرامكو السعودیة لزیوت األساس 
 (شركة مساھمة سعودیة)

 ۲۰۲۲دیسمبر   ۳۱إیضاحات حول القوائم المالیة للسنة المنتھیة في 
 (جمیع المبالغ بالریاالت السعودیة ما لم یذكر غیر ذلك) 

 

۱٤ 

 (تتمة)السیاسات المحاسبیة الھامة  ٤
 

 (تتمة) تصنیف المتداول مقابل غیر المتداول  ۲-٤
 

 تصنف الشركة جمیع الموجودات األخرى باعتبارھا غیر متداولة. تعتبر المطلوبات متداولة في إحدى الحاالت التالیة:
  
   عندما یُتوقع تسویتھا في دورة التشغیل العادیة.  •
   عندما یحتفظ بھا بشكل رئیسي ألغراض المتاجرة. •
   یُستحق تسویتھا خالل اثني عشر شھًرا بعد فترة التقریر.عندما  •
   في حال عدم وجود حق غیر مشروط لتأجیل تسویة االلتزام لمدة ال تقل عن اثني عشر شھًرا بعد فترة التقریر. •

 
 تصنف الشركة جمیع المطلوبات األخرى على أنھا مطلوبات غیر متداولة. 

 
 ممتلكات ومصنع ومعدات  ۳-٤

 
 اإلثبات المبدئي 

 
تلكات والمصنع  یتم إثبات الممتلكات والمصنع والمعدات كموجودات فقط عندما یكون من المحتمل أن تتدفق المنافع االقتصادیة المستقبلیة المرتبطة بالمم

والمعدات وقیاسھا مبدئیًا بالتكلفة. تشتمل التكلفة  والمعدات إلى الشركة، وإذا أمكن تحدید تكلفة األصل بشكل یعتمد علیھ. یتم إثبات الممتلكات والمصنع  
تجھیز   على القیمة العادلة للمقابل المدفوع القتناء األصل (بالصافي من الخصومات وخصومات الكمیة) وأي تكالیف عائدة لھ مباشرةً، مثل تكالیف 

قعة لفك األصل وترحیلھ وإعادتھ إلى الموقع (إلى الحد الذي یتم عنده  الموقع وتكالیف التوصیل والتركیب واألتعاب المھنیة ذات العالقة والتكلفة المتو
 إثبات ھذه التكالیف كمخصص). 

 
لف  في حال كانت أجزاء الممتلكات والمصنع والمعدات ذات تكلفة جوھریة مقارنة بمجموع تكالیف البند وكانت ھذه األجزاء ذات عمر إنتاجي مخت

 ات ھذه األجزاء كموجودات فردیة ویتم استھالكھا وفقاً لذلك. عن األجزاء األخرى، تقوم الشركة بإثب
 

تم التحویل  إن قطع الغیار الرئیسیة مؤھلة إلثباتھا ضمن الممتلكات والمصنع والمعّدات عندما تتوقع الشركة أن یتم استخدامھا خالل أكثر من سنة. ی 
 احة لالستخدام. إلى فئة الموجودات التشغیلیة ذات الصلة عندما تكون ھذه البنود مت

 
دوریة   تؤجل تكالیف الصیانة الدوریة المخطط لھا وتستھلك على مدار الفترة حتى تاریخ الصیانة الدوریة المخطط لھا الحقا. وفي حال حدوث صیانة

ثم تستھلك تكالیف الصیانة   غیر متوقعة قبل الموعد المخطط لھا، یتم تحمیل التكالیف المؤجلة سابقا وغیر المستھلكة على المصاریف على الفور ومن
 الدوریة الجدیدة على مدار الفترة التي من المحتمل االستفادة فیھا من ھذه التكالیف. 

 
 القیاس الالحق 

 
دات  صنع والمعتقوم الشركة بتطبیق نموذج التكلفة لقیاس كامل فئة الممتلكات والمصنع والمعدات. بعد إثبات األصل، یتم االحتفاظ ببند الممتلكات والم

 بالتكلفة ناقصاً االستھالك المتراكم وخسائر االنخفاض في القیمة، إن وجدت. 
 

 النفقات الالحقة 
 

تمل أن  تدرج التكالیف الالحقة ضمن القیمة الدفتریة للموجودات أو یتم إثباتھا كموجودات منفصلة، إن لزم األمر، وذلك فقط عندما یكون من المح
 اقتصادیة مستقبلیة مرتبطة بالبند ومن الممكن قیاس تكلفة البند بشكٍل یعتمد علیھ. تتدفق إلى الشركة منافع  

 
 االستھالك 

 
الفني والتجاري والق المتوقع والتقادم  المادي  للموجودات والبلي والتلف  المتوقع  النظامیة  تحدد اإلدارة األعمار اإلنتاجیة على أساس االستخدام  یود 

الموجودات والعوامل األخرى المشابھة. یتم فحص القیم المتبقیة واألعمال اإلنتاجیة للموجودات، وتعدیلھا عند الضرورة،    والقیود المماثلة على استخدام
لألصل أكبر من في نھایة كل فترة تقریر. كما یتم تخفیض القیمة الدفتریة للموجودات مباشرة إلى القیمة القابلة لالسترداد إذا كانت القیمة الدفتریة  

 ة القابلة لالسترداد المقدرة. القیم
 

   الي:یتم احتساب االستھالك على أساس القسط الثابت على مدى األعمار اإلنتاجیة التالیة ویتم إثباتھا في قائمة الدخل الشامل على النحو الت 
 

  –العمر اإلنتاجي  الفئة 
 بالسنوات 

  
 ٥۰ – ۱۰ مرافق تصنیع 

 ۳۰ – ۲۰ مبان وتحسینات على عقار مستأجر 
 ۱۰ – ٤ أثاث وتجھیزات 

 ۱٥ – ۲ آالت ومعدات أخرى 
 ٤ سیارات 
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   لوبریف -شركة أرامكو السعودیة لزیوت األساس 
 (شركة مساھمة سعودیة)

 ۲۰۲۲دیسمبر   ۳۱إیضاحات حول القوائم المالیة للسنة المنتھیة في 
 (جمیع المبالغ بالریاالت السعودیة ما لم یذكر غیر ذلك) 

 

۱٥ 

 (تتمة)السیاسات المحاسبیة الھامة  ٤
 

 (تتمة) ممتلكات ومصنع ومعدات  ۳-٤
 

 لدى الشركة سیاسة الستھالك تكالیف الصیانة الدوریة للمصفاة على مدى خمس سنوات. 
 

 إلغاء اإلثبات 
 

.  الممتلكات والمصنع والمعدات عندما یتم استبعادھا أو عندما ال یتوقع أن ینتج عن استخدامھا أو استبعادھا أي منافع اقتصادیة مستقبلیةیتم إلغاء إثبات  
 البند.   ثباتیتم تحدید األرباح والخسائر الناتجة عن االستبعاد بمقارنة المتحصالت مع القیمة الدفتریة. وتدرج في قائمة الدخل الشامل عند إلغاء إ

 
 أعمال رأسمالیة قید التنفیذ 

 
دات  تتم رسملة الموجودات قید اإلنشاء أو التطویر ضمن حساب األعمال الرأسمالیة قید التنفیذ ضمن ممتلكات ومصنع ومعدات. یتم تحویل الموجو

إیصال الموجودات إلى موقعھا و/ أو حالتھا الالزمة لالستخدام  قید اإلنشاء أو التطویر إلى الفئة المناسبة ضمن الممتلكات والمصنع والمعّدات وذلك عند  
 على الوجھ المقصود منھا من قبل اإلدارة.

  
بتكالیف   مباشرة  تكالیف أخرى مرتبطة  وأیة  التطویر   / اإلنشاء  وتكلفة  التنفیذ من سعر شرائھا  قید  الرأسمالیة  األعمال  بند  تكلفة  أو  تتمثل  اإلنشاء 

 على النحو المقصود منھ من قبل اإلدارة. االستحواذ على بند ما 
 

ستھالك. یبدأ االستھالك  یتم قیاس األعمال الرأسمالیة قید التنفیذ بالتكلفة ناقًصا أي انخفاض في القیمة مثبت. ال تتعرض األعمال الرأسمالیة قید التنفیذ لال
 ة، ویتم عندھا تحویلھا إلى فئة الموجودات المناسبة. فقط عندما یمكن استخدام الموجودات على النحو المقصود منھا من قبل اإلدار

 
 تكالیف االقتراض 

  
ة للتحضیر  إن تكالیف االقتراض المتعلقة مباشرة بحیازة و / أو بناء موجودات الممتلكات والمصنع والمعدات التي تستغرق بالضرورة فترة زمنیة طویل

العامة، یتم رسملتھا لتكلفة تلك الممتلكات والمصنع والمعدات. یتم إدراج جمیع تكالیف االقتراض    قروضالستخدامھا المقصود وحصة متناسبة من ال
 األخرى عند تكبدھا ویتم إثباتھا في تكالیف التمویل. 

 
   عقود اإلیجار ٤-٤

 
 م من قِبل الشركة.یتم إثبات عقود اإلیجار كموجودات حق استخدام ومطلوبات مقابلة في تاریخ إتاحة األصل المؤجر لالستخدا

 
لحالیة لمدفوعات  یتم مبدئیاً قیاس الموجودات والمطلوبات الناشئة عن عقد اإلیجار على أساس القیمة الحالیة. تتضمن المطلوبات اإلیجاریة صافي القیمة ا

 اإلیجار التالیة: 
 

 إیجار مستحقة القبض. المدفوعات الثابتة (بما في ذلك المدفوعات الثابتة جوھریاً) ناقصاً أي حوافز   •
 المبالغ المتوقع أن تكون مستحقة الدفع من المستأجر بموجب ضمانات القیمة المتبقیة.  •
 سعر ممارسة خیار الشراء إذا كان المستأجر متأكداً بشكل معقول من ممارسة ھذا الخیار.  •
 المستأجر لذلك الخیار.  مدفوعات الغرامات الخاصة بإنھاء عقد اإلیجار، إذا كانت مدة اإلیجار تعكس ممارسة •

 

دام معدل  یتم خصم مدفوعات اإلیجار باستخدام معدل الفائدة الضمني في عقد اإلیجار. إذا كان ھذا المعدل ال یمكن تحدیده بسھولة، عندھا یتم استخ
الضروریة للحصول على موجودات ذات قیمة  االقتراض اإلضافي للمستأجر، حیث یمثل المعدل الذي یجب على المستأجر سداده القتراض المبالغ  

 مماثلة في بیئة اقتصادیة مماثلة بأحكام وشروط مماثلة. 
 

 یتم قیاس موجودات حق االستخدام بالتكلفة التي تتضمن التالي: 
 

 مبلغ القیاس المبدئي اللتزام اإلیجار.  •
 یجار مقبوضة. أي مدفوعات إیجار تم سدادھا في أو قبل تاریخ بدء العقد ناقصاً أي حوافز إ  •
 أي تكالیف مباشرة مبدئیة وتكالیف التجدید.  •

 

الموجودات منخفضة القیمة على أساس القس  إیجار  المدفوعات المرتبطة بعقود إیجار المعدات والسیارات قصیرة األجل وجمیع عقود  إثبات  ط  یتم 
 شھراً أو أقل.  ۱۲ذات فترة إیجار مدتھا الثابت كمصروف في الربح أو الخسارة. عقود اإلیجار قصیرة األجل ھي عقود إیجار 

 

ممارسة خیار  عند تحدید مدة اإلیجار، تأخذ اإلدارة في االعتبار جمیع الحقائق والظروف التي تخلق حافزاً اقتصادیاً لممارسة خیار التمدید، أو عدم  
 یجار إذا كان تمدید اإلیجار (أو عدم إنھائھ) مؤكداً بشكل معقول. اإلنھاء. یتم إدراج خیارات التمدید (أو الفترات بعد خیارات اإلنھاء) فقط في مدة اإل 

 
 ااسستتھھالالكك  ممووججووددااتت  ححقق  ااالالسستتخخدداامم  

 

   یتم استھالك موجودات حق االستخدام على مدى العمر اإلنتاجي لألصل أو مدة اإلیجار على أساس القسط الثابت، أیھما أقصر.
 

    

   لوبریف -شركة أرامكو السعودیة لزیوت األساس 
 (شركة مساھمة سعودیة)

 ۲۰۲۲دیسمبر   ۳۱إیضاحات حول القوائم المالیة للسنة المنتھیة في 
 (جمیع المبالغ بالریاالت السعودیة ما لم یذكر غیر ذلك) 

 

۱٦ 

 (تتمة)السیاسات المحاسبیة الھامة  ٤
  
 (تتمة) عقود اإلیجار ٤-٤
  

  االلققییااسس  االلالالححقق  
 

 موجودات حق االستخدام 
 

المبدئي    تقوم الشركة بتطبیق نموذج التكلفة لقیاس موجودات حق االستخدام. بعد إثباتھا كموجودات، یتم إدراج موجودات حق االستخدام عند إثباتھا
 استھالك متراكم وخسائر االنخفاض في القیمة، إن وجدت. بمبالغ ناقًصا أي 

 

 مطلوبات إیجاریة 
 

 یتم قیاس التزام اإلیجار على النحو التالي:
 

 زیادة القیمة الدفتریة لتعكس الفائدة على التزام االیجار. أ)
 خفض القیمة الدفتریة لتعكس مدفوعات اإلیجار المقدمة.  ب) 
 الدفتریة لتعكس أي إعادة تقییم أو تعدیالت اإلیجار، أو لتعكس مدفوعات اإلیجار المعدلة الثابتة في جوھرھا. إعادة قیاس القیمة   ج)

 

یجاریة  عندما تتعرض الشركة لزیادات مستقبلیة محتملة في مدفوعات اإلیجار المتغیرة بناًء على مؤشر أو معدل، ال یتم إدراجھا في المطلوبات اإل
ول. عند سریان مفعول التعدیالت على مدفوعات اإلیجار بناًء على مؤشر أو معدل، یتم إعادة تقییم المطلوبات اإلیجاریة  حتى تصبح ساریة المفع

 وتعدیلھا مقابل موجودات حق االستخدام.
 

ى مدى فترة اإلیجار بحیث یتم  یتم توزیع مدفوعات اإلیجار بین مبلغ أصل الدین وتكلفة التمویل. یتم تحمیل تكلفة التمویل على الربح أو الخسارة عل 
 تحقیق معدل فائدة دوري ثابت على الرصید المتبقي من االلتزام لكل فترة. 

 
 موجودات غیر ملموسة  ٥-٤

 

تسجیل الموجودات    الموجودات غیر الملموسة التي یتم االستحواذ علیھا بشكل منفصل یتم قیاسھا بالتكلفة عند اإلثبات المبدئي. وبعد اإلثبات المبدئي، یتم
 غیر الملموسة بالتكلفة ناقصاً أي إطفاء متراكم وأي خسائر متراكمة لالنخفاض في القیمة، إن وجدت. 

 

نتاجي  یتم تصنیف األعمار اإلنتاجیة للموجودات غیر الملموسة على أنھا إما محددة أو غیر محددة. تطفأ الموجودات غیر الملموسة ذات العمر اإل
لعمر اإلنتاجي االقتصادي ویتم تقییمھا لمعرفة االنخفاض في قیمتھا عندما یتوفر أي دلیل یشیر إلى احتمال تعّرض األصل غیر المحدد على مدى ا

نة  الملموس النخفاٍض في قیمتھ. یتم فحص فترة وطریقة اإلطفاء ألي أصل غیر ملموس لھ عمر إنتاجي محدد مرة واحدة على األقل في نھایة كل س
   مالیة.

 

تعدیل فترة    لتغیرات في العمر اإلنتاجي المتوقع أو النمط المتوقع الستھالك الفوائد االقتصادیة المستقبلیة المصاحبة لألصل یتم احتسابھا عن طریقإن ا
غیر الملموسة    أو طریقة اإلطفاء، حیثما یكون مالئماً، وتعامل باعتبارھا تغیرات في التقدیرات المحاسبیة. یتم إثبات مصروف اإلطفاء للموجودات

 ذات األعمار المحددة في قائمة الدخل الشامل ضمن فئة المصاریف بما یتوافق مع وظیفة األصل غیر الملموس. 
 

فاض  یتم تسجیل الموجودات غیر الملموسة، التي تتكون من برامج أجھزة حاسب آلي وتراخیص، بالتكلفة، بعد خصم اإلطفاء المتراكم وخسائر االنخ
 سنوات.  ۱٥إلى  ۳القیمة، إن وجدت. یتم إطفاء الموجودات غیر الملموسة على أساس القسط الثابت على مدى في 

 

 االنخفاض في قیمة الموجودات غیر المالیة  ٦-٤
 

لقیمة. یتم اختبار  ال تخضع الموجودات ذات العمر اإلنتاجي غیر المحدد لالستھالك/ لإلطفاء وعوضا عن ذلك یتم اختبارھا سنویاً من حیث انخفاض ا
د تكون  الموجودات الخاضعة لالستھالك/ اإلطفاء لتحري االنخفاض في قیمتھا عندما تشیر األحداث أو التغیر في الظروف إلى أن القیمة الدفتریة ق

في   االنخفاض  إثبات خسارة  یتم  لالسترداد.  قابلة  بالمبلغغیر  قیمتھ   القیمة  لألصل  الدفتریة  القیمة  بھ  تتجاوز  القابلة    الذي  القیمة  لالسترداد.  القابلة 
أعلى. أیھما  االستخدام،  وقیمة  االستبعاد  تكلفة  ناقًصا  لألصل  العادلة  القیمة  ھي  تجمیع    لالسترداد  یتم  القیمة،  في  االنخفاض  قیمة  تقدیر  ولغرض 

ي تكون مستقلة إلى حد كبیر عن التدفقات النقدیة  الموجودات عند أدنى مستوى لھا حیث تتواجد تدفقات نقدیة واردة قابلة للتحدید بشكل منفصل والت
   الواردة من موجودات أخرى أو مجموعة موجودات (وحدات تولید النقد).

 

 ً   یتم فحص الموجودات غیر المالیة والتي سبق أن حدث انخفاض في قیمتھا بشكل كلي أو جزئي بغرض احتمال عكس ذلك االنخفاض في القیمة جزئیا
تاریخ نھایة كل فترة تقریر. یقیّد مبلغ أي عكس بالقیمة الدفتریة للموجودات المعنیة في حال لم یحدث االنخفاض األصلي في القیمة  أو كلیاً، وذلك في 

 (أي بعد أخذ االستھالك االعتیادي في االعتبار في حال لم یحدث أي انخفاض في القیمة). 
 

یة لموجودات وحدات تولید النقد (مجموعة الوحدات) على أساس تناسبي على أساس القیمة  یتم توزیع خسائر االنخفاض في القیمة لخفض القیمة الدفتر
على    الدفتریة لكل من أصل في الوحدة (مجموعة الوحدات). یعامل ھذا االنخفاض في القیم الدفتریة كخسائر انخفاض في القیمة لكل من الموجودات

 حده ویتم إثباتھ. 
 

  ذمم مدینة تجاریة  ۷-٤
 

ثبات الذمم المدینة  تُعد الذمم المدینة التجاریة مبالغ مستحقة من العمالء للمنتجات التي تم بیعھا والخدمات المقدمة في سیاق األعمال االعتیادیة. یتم إ
الشركة بالذمم المدینة التجاریة    على مكونات مالیة جوھریة عند إثباتھا بالقیمة العادلة. تحتفظ  تحتوالتجاریة مبدئیاً بمبلغ المقابل غیر المشروط ما لم  

 لبیان سیاسات االنخفاض في القیمة لدى الشركة.   ۲۹بھدف تحصیل التدفقات النقدیة التعاقدیة وبالتالي تقیسھا الحقاً بالتكلفة المطفأة. راجع اإلیضاح 
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   لوبریف -شركة أرامكو السعودیة لزیوت األساس 
 (شركة مساھمة سعودیة)

 ۲۰۲۲دیسمبر   ۳۱إیضاحات حول القوائم المالیة للسنة المنتھیة في 
 (جمیع المبالغ بالریاالت السعودیة ما لم یذكر غیر ذلك) 

 

۱۷ 

 (تتمة)السیاسات المحاسبیة الھامة  ٤
 

 

   مخزون ۸-٤
 

القیمة القابلة للتحقق، أیھما أقل. تشتمل التكلفة على المواد المباشرة والعمالة المباشرة ونسبة مالئمة من النفقات غیر  یظھر المخزون بالتكلفة أو صافي  
على الفردیة للمخزون   المباشرة الثابتة والمتغیرة، وتدرج ھذه األخیرة على أساس الطاقة االستیعابیة التشغیلیة االعتیادیة. یتم إسناد التكالیف إلى البنود

للتحقق   أساس المتوسط المرجح للتكلفة. یتم تحدید تكالیف بنود المخزون المشتراة بعد حسم الخصومات وخصومات الكمیة. یمثل صافي القیمة القابلة 
 عملیة البیع.  سعر البیع المقّدر في سیاق األعمال االعتیادیة، ناقصاً التكالیف المقدرة الستكمال العملیة والتكالیف المقدرة الالزمة لتنفیذ

 

وقع فیھا  یُدرج مبلغ أي انخفاض في قیمة المخزون لصافي القیمة البیعیة القابلة للتحقق وجمیع خسائر المخزون باعتبارھا مصاریف في الفترة التي  
حقق كانخفاض في قیمة المخزون  انخفاض القیمة أو الخسارة. یتم إثبات مبلغ عكس االنخفاض في المخزون الناتج عن زیادة في صافي القیمة القابلة للت

 ویتم إثباتھ كمصروف في الفترة التي یحدث فیھا العكس. 
 
 األدوات المالیة  ۹-٤

 
  تصنیف الموجودات المالیة 

 
 تصنف الشركة موجوداتھا المالیة ضمن الفئات التالیة: 

 
 القیمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة. •
 التكلفة المطفأة.  •

 
 التصنیفات إلى نموذج أعمال الشركة في إدارة الموجودات المالیة وخصائص التدفقات النقدیة التعاقدیة. تستند ھذه 

 
لتدفقات  تقوم الشركة بقیاس الموجودات المالیة بالتكلفة المطفأة عندما یكون األصل المالي ضمن نموذج أعمال لالحتفاظ بالموجودات بغرض تحصیل ا

الشروط التعاقدیة لألصل المالي، في تواریخ محددة، تدفقات نقدیة تقتصر على مدفوعات ألصل الدین والفائدة فقط على    النقدیة التعاقدیة، وینشأ عن 
 المبلغ األصلي القائم. 

 
   بالنسبة للموجودات المقاسة بالقیمة العادلة، سیتم تسجیل األرباح والخسائر ضمن قائمة الدخل الشامل.

 
 القیاس المبدئي 

 
مسجلة بالقیمة  اإلثبات المبدئي، یتم قیاس الموجودات المالیة أو المطلوبات المالیة بقیمتھا العادلة. تُحتسب تكالیف المعاملة للموجودات المالیة العند  

لم یتم قیاسھا بالقیمة  العادلة من خالل الربح أو الخسارة كمصاریف في قائمة الدخل الشامل. وفي حالة الموجودات المالیة أو المطلوبات المالیة التي  
صدار األصل المالي  العادلة من خالل الربح أو الخسارة، فتمثل قیمتھا العادلة زائًدا أو ناقًصا تكالیف المعاملة العائدة مباشرة إلى االستحواذ على أو إ

  أو االلتزام المالي قیمة اإلثبات المبدئي. 
 

 تصنیف المطلوبات المالیة 
 

لیاً بالقیمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة في حال أدى ذلك إلى استبعاد أو خفض القیاس أو اإلثبات بشكل كبیر أو عدم  تحدد الشركة التزاًما ما
 التطابق في اإلثبات، أو في حال إدارة مجموعة من المطلوبات المالیة ویتم تقییم أدائھا على أساس القیمة العادلة. 

 
   ألخرى الحقاً بالتكلفة المطفأة باستخدام طریقة معدل الفائدة الفعلي.یتم قیاس كافة المطلوبات المالیة ا

 
  مقاصة الموجودات والمطلوبات المالیة 

مقاصة المبالغ  یتم إجراء مقاصة للموجودات والمطلوبات المالیة وبیان صافي القیمة في قائمة المركز المالي حیث یكون للشركة حالیاً حق نافذ نظاماً ب
  المثبتة وعند وجود نیة للتسویة على أساس الصافي أو بیع األصل وتسویة االلتزام في نفس الوقت. 

  إعادة التصنیف 
عندما تتغیر   یتم إعادة تصنیف الموجودات المالیة عندما تقوم الشركة بتغییر نموذج األعمال الخاص بھا إلدارة الموجودات المالیة. على سبیل المثال، 

 ي االحتفاظ باألصل لفترة قصیرة األجل أو طویلة األجل. ال یُعاد تصنیف المطلوبات المالیة. نیة اإلدارة ف
 

 القیاس الالحق 
 

 وفیما یلي القیاس الالحق للموجودات المالیة: 
 

   أدوات الدین 
التدفقات النقدیة فقط مدفوعات ألصل الدین والفائدة  التكلفة المطفأة: یتم قیاس الموجودات المحتفظ بھا لتحصیل التدفقات النقدیة التعاقدیة حیث تمثل ھذه  

بات أي أرباح أو  بالتكلفة المطفأة. تدرج إیرادات الفوائد من ھذه الموجودات المالیة في إیرادات التمویل باستخدام طریقة معدل الفائدة الفعلي. یتم إث 
ي اإلیرادات / (المصاریف) األخرى. یتم عرض خسائر انخفاض القیمة  خسائر ناتجة عن إلغاء اإلثبات مباشرة في قائمة الدخل الشامل وتُعرض ف

 كبند منفصل في قائمة الدخل الشامل. 
 

خل الشامل اآلخر  القیمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة: یتم قیاس الموجودات التي ال تفي بمعاییر التكلفة المطفأة أو القیمة العادلة من خالل الد
ن خالل الربح أو الخسارة. یتم إثبات الربح أو الخسارة من استثمار الدیون الذي یتم قیاسھ الحقاً بالقیمة العادلة من خالل الربح أو  في القیمة العادلة م

الخسارة  بح أو  الخسارة في قائمة الدخل الشامل ویتم عرضھ كربح / (خسارة) القیمة العادلة على األدوات المالیة المقاسة بالقیمة العادلة من خالل الر
   في قائمة الدخل الشامل في الفترة التي ینشأ فیھا. 

   لوبریف -شركة أرامكو السعودیة لزیوت األساس 
 (شركة مساھمة سعودیة)

 ۲۰۲۲دیسمبر   ۳۱إیضاحات حول القوائم المالیة للسنة المنتھیة في 
 (جمیع المبالغ بالریاالت السعودیة ما لم یذكر غیر ذلك) 

 

۱۸ 

 (تتمة)السیاسات المحاسبیة الھامة  ٤
 
 (تتمة) األدوات المالیة  ۹-٤
 

   إلغاء اإلثبات 
تحّول كافة مخاطر ومنافع  تلغي الشركة إثبات األصل المالي فقط عندما تنتھي الحقوق التعاقدیة الستالم التدفقات النقدیة من األصل المالي، أو عندما  

 ملكیة الموجودات المالیة. 
 

لكبیر في شروط أداة الدین  یتم إلغاء إثبات المطلوبات المالیة عندما یتم الوفاء بااللتزام المالي المذكور في العقد أو عند إلغائھ أو انقضائھ. یعتبر التغیر ا
 كإطفاء لاللتزام األصلي وإثبات التزام مالي جدید. 

 
المالي األصلي وإثبات التزام جدیدتأخذ ال  . من  شركة في االعتبار التعدیالت الجوھریة بالنسبة لشروط االلتزام القائم أو جزء منھ كإطفاء لاللتزام 

أي    ك المفترض أن تكون الشروط مختلفة بشكل جوھري إذا كانت القیمة الحالیة المخصومة من التدفقات النقدیة بموجب الشروط الجدیدة، بما في ذل
٪ عن القیمة الحالیة المخصومة  ۱۰أتعاب مدفوعة صافیة من أي أتعاب مقبوضة أو مخصومة باستخدام معدل الفائدة الفعلي تختلف على األقل بنسبة  

) القیمة  ۲ام قبل التعدیل؛ و () القیمة الدفتریة لاللتز۱من التدفقات النقدیة المتبقیة لاللتزام المالي األصلي. إذا لم یكن التعدیل جوھریاً، فإن الفرق بین: (
 الحالیة للتدفقات النقدیة بعد التعدیل یتم إثباتھ في الربح أو الخسارة كربح أو خسارة التعدیل ضمن اإلیرادات والمصاریف األخرى. 

 
   موجودات مالیة منخفضة القیمة االئتمانیة 

األحداث التي لھا أثر مضر على التدفقات النقدیة المستقبلیة المقدرة لألصل  یتم خفض القیمة االئتمانیة لألصل المالي عندما یقع حدث أو أكثر من  
  المالي. تشتمل أدلة وجود انخفاض في القیمة االئتمانیة لألصل المالي على وجود بیانات یمكن رصدھا حول إحدى األحداث التالیة: 

 صعوبة مالیة كبیرة تواجھ الجھة المصدرة أو المقترض.  (أ)
 ) أعاله). ۲إخالل ببنود العقد مثل التخلف عن السداد أو التأخر في السداد (انظر رقم ( (ب) 
بمنح المقترض امتیاز (امتیازات) بأن   -ألسباب اقتصادیة أو تعاقدیة تتعلق بالصعوبة المالیة للمقترض -قیام مقرض (مقرضو) المقترض  (ج) 

 المقرض (المقرضین) لن یأخذوا في االعتبار خالف ذلك. 
 وجود احتمال بدخول المقترض في إفالس أو إعادة ھیكلة مالیة أخرى.  (د)

  اختفاء السوق النشطة لألصل المالي بسبب صعوبات مالیة.  (ھـ)
   االنخفاض في قیمة الموجودات المالیة 

بالتكلفة المطفأة باستخدام نموذج الخسائر االئتمانیة المتوقعة. بالنسبة  تقوم الشركة بتقییم الخسائر االئتمانیة المتوقعة المتعلقة بموجوداتھا المالیة المدرجة  
والذي یتطلب إثبات الخسائر المتوقعة على    ۹للذمم المدینة التجاریة، تطبق الشركة النھج المبسط الذي یسمح بھ المعیار الدولي للتقریر المالي رقم  

   لمزید من التفاصیل. ۲۹إلیضاح مدى العمرمنذ اإلثبات المبدئي للذمم المدینة. انظر ا
 

  أدوات مالیة مشتقة 
 

عندما تكون القیمة  یتم إدراج األدوات المالیة المشتقة، بما في ذلك مقایضات أسعار الفائدة بقیمتھا العادلة. یتم إدراج جمیع األدوات المشتقة كموجودات  
اج التغیرات في القیمة العادلة لألدوات المشتقة ضمن الربح أو الخسارة للسنة. ال  العادلة موجبة وكمطلوبات عندما تكون القیمة العادلة سالبة. تم إدر

 تطبق الشركة محاسبة التحوط. 
 

   ودائع قصیرة األجل ۱۰-٤
 

من ثالثة  تشتمل الودائع قصیرة األجل على ودائع لدى البنوك واالستثمارات قصیرة األجل األخرى عالیة السیولة التي تستحق في األصل خالل أكثر 
 أشھر وأقل من اثني عشر شھراً من تاریخ الشراء. 

 
 نقد وما یماثلھ  ۱۱-٤

 
 ثة أشھر أو أقل. لغرض قائمة التدفقات النقدیة، یتكون النقد وما یماثلھ من النقد في الصندوق واألرصدة البنكیة والودائع بفترة استحقاق أصلیة تبلغ ثال

 
 رأس المال  ۱۲-٤

 
 العادیة كحقوق ملكیة. یتم بیان تكالیف المعاملة العائدة مباشرة إلى إصدار أسھم جدیدة ضمن حقوق الملكیة كخصم من المتحصالت. تصنف األسھم 

 
مباشرة    یتم إثبات أسھم الخزینة كخصم من حقوق الملكیة بمبلغ المقابل الذي تدفعھ الشركة مقابل حیازتھا، بما في ذلك أي تكالیف معاملة منسوبة

 كبدة. المت
 

 توزیعات األرباح  ۱۳-٤
 

ألرباح من قبل  یتم إثبات توزیعات األرباح على مساھمین الشركة كالتزام في القوائم المالیة للشركة في الفترة التي تتم فیھا الموافقة على توزیعات ا
 مساھمین الشركة. 

 
 احتیاطي نظامي  ۱٤-٤

 
٪ من صافي الدخل للسنة إلى االحتیاطي النظامي حتى  ۱۰السعودیة والنظام األساسي الشركة، یجب تحویل  وفقا لنظام الشركات في المملكة العربیة  

 ٪ على األقل من رأس المال. ۳۰یبلغ ھذا االحتیاطي 
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   لوبریف -شركة أرامكو السعودیة لزیوت األساس 
 (شركة مساھمة سعودیة)

 ۲۰۲۲دیسمبر   ۳۱إیضاحات حول القوائم المالیة للسنة المنتھیة في 
 (جمیع المبالغ بالریاالت السعودیة ما لم یذكر غیر ذلك) 

 

۱۹ 

 (تتمة)السیاسات المحاسبیة الھامة  ٤
 

 قروض  ۱٥-٤
 

  مبدئیاً بالقیمة العادلة، صافیة من تكالیف المعاملة المتكبدة، وتقاس الحقاً بالتكلفة المطفأة مع بیان أي فرق بین المتحصالت (صافیة   قروض یتم إثبات ال
إثبا  یتم  الفعلي.  الفائدة  باستخدام طریقة معدل  فترة االقتراض  الشامل على مدى  الدخل  المستردة في قائمة  المعاملة) والقیمة  المن تكالیف  رسوم  ت 

ه  المدفوعة على تسھیالت القروض كتكالیف معامالت لالقتراض إلى الحد الذي یكون عنده من المحتمل أن یتم سحب بعض أو كل التسھیالت. في ھذ 
تتم رسملة  الحالة، یتم تأجیل ھذه الرسوم حتى یتم سحب ھذه التسھیالت. عندما ال یتوفر دلیل بأنھ من المحتمل أن یتم سحب بعض أو كل التسھیالت، 

 الرسوم كمبالغ مدفوعة مقدماً مقابل خدمات السیولة، كما یتم إطفاؤھا على مدى فترة التسھیل المتعلق بھا. 
 

زام  من قائمة المركز المالي عند انقضاء االلتزام المحدد في العقد أو الوفاء بھ أو إلغائھ. ویتم إثبات الفرق بین القیمة الدفتریة لاللت  قروضتُستبعد ال
ائمة الدخل  مالي الذي تم إنھاؤه أو تحویلھ إلى طرف آخر والمقابل المدفوع، بما فیھ الموجودات غیر النقدیة المحولة أو المطلوبات المحّملة، في قال

 الشامل كإیرادات أخرى أو تكالیف مالیة.
 

شھرا على األقل بعد    ۱۲یل تسویة المطلوبات لفترة  باعتبارھا مطلوبات متداولة إال إذا كان للشركة حق غیر مشروط في تأج  قروضیتم تصنیف ال
 فترة التقریر. 

 
  منافع الموظفین  ۱٦-٤

   منافع الموظفین قصیرة األجل
 

 تقاس التزامات منافع الموظفین قصیرة األجل على أساس غیر مخصوم وتحتسب كمصاریف على مدى فترة تقدیم الخدمة.
 

 نیخطة ادخار الموظف 
 

مستقبلھم وفقاً للخطة    نیفي دخلھم وتساھم في تأم  ادةیتضمن ز  قةیوفورات بطر  قی على تحق  نییالسعود  ھایموظف  عی الشركة خطة ادخار لتشج  ریتد
 . للشركة ة یالعاد ة یلی التشغ ةیفي حساب بنكي منفصل بخالف الحسابات البنك نیمساھمات االدخار من المشترك داعیإ  تمی.  الموضوعة

 
  بعد الخدمة التزام ما  

قاعد الموظف.  تُدیر الشركة نظام منافع نھایة الخدمة للموظفین لخطة منافع محددة متفق مع أنظمة العمل والعّمال في المملكة العربیة السعودیة بعد ت
ة أیضاً تغطیة طبیة كاملة للموظفین  وتستند مدفوعات نھایة الخدمة إلى الرواتب والبداالت األخیرة وعدد سنوات الخدمة التراكمیة للموظف. وتُقدم الشرك

 سنة أو یبلغ الموظف ستون عاماً.  ٥٥سنة خدمة في الشركة وأال تقل أعمارھم عن  ۲٥السعودیین وأزواجھم بشرط إكمالھم على األقل 
 

تواري مستقل بناء على طریقة الوحدة  ال یتم تمویل خطط منافع ما بعد الخدمة. وبالتالي، یتم إجراء تقییمات االلتزامات بموجب الخطط من قبل خبیر اك
ل سنة من سنوات  االئتمانیة الُمقّدرة. إن التكالیف المتعلقة بھذه الخطط تتكون أساسا من القیمة الحالیة للمنافع المنسوبة وذلك على أساس متساو في ك

   الخدمة والفائدة على ھذا االلتزام فیما یتعلق بخدمة الموظف في السنوات السابقة.
 

االلتزام    إثبات تكالیف الخدمة الحالیة والسابقة المتعلقة بمنافع ما بعد الخدمة على الفور في قائمة الدخل الشامل في حین یتم تسجیل عكس إطفاء  یتم
فتراضات باعتبارھا  بمعدالت الخصم المستخدمة باعتباره تكلفة فائدة. تؤخذ أي تغیرات في صافي االلتزام بسبب التقییمات االكتواریة والتغیرات في اال

 إعادة قیاس في الدخل الشامل اآلخر. 
 

مباشرة في الدخل  یتم إثبات أرباح وخسائر إعادة القیاس الناتجة عن التعدیالت السابقة والتغیرات في االفتراضات االكتواریة في الفترة التي تحدث فیھا  
 التي تحدث فیھا. الشامل اآلخر ویتم تحویلھا إلى األرباح المبقاة في الفترة 

 
امل كتكالیف خدمة  یتم إثبات التغیرات في القیمة الحالیة اللتزام المنافع المحددة الناتجة من تعدیالت أو تقلیصات الخطة على الفور في قائمة الدخل الش

 سابقة. 
 

 مخصصات  ۱۷-٤
 

نتیجة لحدث سابق وعندما یكون من المحتمل أن یتطلب األمر تدفقات  یتم إثبات المخصصات في حال كان لدى الشركة التزام قائم (نظامي أو ضمني)  
سائر  صادرة لموارد متضمنة لمنافع اقتصادیة لتسویة االلتزام، وأن یكون باإلمكان تقدیر قیمة االلتزام بشكل موثوق. وال یتم إثبات مخصصات خ

 التشغیل المستقبلیة. 
 

ر لدى اإلدارة للنفقات المطلوبة لتسویة االلتزام في نھایة فترة التقریر. ویتمثل معدل الخصم المستخدم  یتم قیاس المخصصات بالقیمة الحالیة ألفضل تقدی
اللتزام. تحتسب  لتحدید القیمة الحالیة في معدل ما قبل الزكاة والضریبة الذي یعكس تقییمات السوق الحالیة للقیمة الزمنیة للمال والمخاطر المصاحبة ل

تیجة لمرور الزمن كمصروف فائدة. یتم عرض المصاریف المرتبطة بأي مخصص في قائمة الدخل الشامل، بالصافي من أي  الزیادة في المخصص ن
 استردادات. 

 
 تكالیف التفكیك 

 
ویستند حجم   تأھیل األراضي.  إعادة  أو  الترمیم  أعمال  المسؤولیة عن  الشركة  تتحمل  التفكیك عندما  اللتزام  إثبات مخصص  المطلوب  یتم  التفكیك 

 للعملیات والتكالیف المرتبطة بھ على االشتراطات المنصوص علیھا في األنظمة واللوائح الحالیة. 
 

خصص  وتشمل التكالیف التي یشتمل علیھا المخصص جمیع االلتزامات الخاصة بالتفكیك المتوقع تكبدھا على مدى العمر اإلنتاجي لألصل. یتم خصم م
قیمتھ الحالیة ورسملتھ كجزء من األصل المدرج ضمن بند الممتلكات والمصنع والمعدات، ثم یتم قید استھالكھ كمصروف على مدى العمر  التفكیك إلى  

  اإلنتاجي المتوقع لذلك األصل. 

   لوبریف -شركة أرامكو السعودیة لزیوت األساس 
 (شركة مساھمة سعودیة)

 ۲۰۲۲دیسمبر   ۳۱إیضاحات حول القوائم المالیة للسنة المنتھیة في 
 (جمیع المبالغ بالریاالت السعودیة ما لم یذكر غیر ذلك) 

 

۲۰ 

 (تتمة)السیاسات المحاسبیة الھامة  ٤
 
 (تتمة) مخصصات  ۱۷-٤

 
 (تتمة)تكالیف التفكیك 

 
بلغ المقدر وتوقیت التدفقات النقدیة المستقبلیة الخاصة بالتفكیك حدثاً طبیعیاً في ضوء األحكام الھامة والتقدیرات ذات  یعتبر إجراء تعدیالت على الم

  التعدیالت:  الصلة. وتسجل ھذه التعدیالت باعتبارھا زیادة في االلتزام وزیادة مقابلة في األصل ذي العالقة. وفیما یلي العوامل التي تؤثر على تلك
 التطورات في التقنیة.  •
   المتطلبات التنظیمیة واستراتیجیات اإلدارة البیئیة. •
   التغیرات في الحد المقّدر وتكالیف األنشطة المتوقعة بما في ذلك آثار التضخم. •
 التغیرات في االستدامة االقتصادیة.  •

 
 ذمم دائنة تجاریة  ۱۸-٤

 
بسداد قیمة البضائع أو الخدمات التي یتم الحصول علیھا في سیاق األعمال االعتیادیة من الموردین. یتم  الذمم الدائنة التجاریة ھي عبارة عن التزامات  

غیر متداولة.    تصنیف الذمم الدائنة التجاریة كمطلوبات متداولة إذا كانت ھذه الذمم مستحقة السداد خالل سنة واحدة أو أقل، وإال یتم عرضھا كمطلوبات
 ئنة التجاریة مبدئیاً بالقیمة العادلة وتُقاس الحقاً بالتكلفة المطفأة باستخدام معدل الفائدة الفعلي. ویتم إثبات الذمم الدا 

 
 الزكاة وضریبة الدخل  ۱۹-٤

 
، تخضع الشركة للزكاة فقط. یتم  العام  االكتتابتخضع الشركة للزكاة وضریبة الدخل وفقاً لنظام ھیئة الزكاة والضریبة والجمارك ("الھیئة") ولكن بعد  

لربوط النھائیة،  تحمیل مخصص الزكاة للشركة على قائمة الدخل الشامل. تتم المحاسبة عن المبالغ اإلضافیة المستحقة، إن وجدت، عند االنتھاء من ا
 عند تحدید ھذه المبالغ. 

 
 ي. تقوم الشركة باستقطاع ضرائب عن معامالت محددة مع أطراف غیر مقیمة في المملكة العربیة السعودیة، كما یتطلب نظام ضریبة الدخل السعود

 
والمطلوبات الضریبیة المؤجلة المتعلقة بالفروقات المؤقتة  یتم تعدیل ضریبة الدخل على أساس معدل ضریبة الدخل المطبق بالتغیرات في الموجودات  

الناشئة  والخسائر الضریبیة غیر المستخدمة. ویتم تجنیب مخصص ضریبة الدخل المؤجلة بالكامل، باستخدام طریقة المطلوبات، على الفروقات المؤقتة  
قوائم المالیة. كما ال یتم إثبات ضریبة الدخل المؤجلة إذا كانت ناشئة عن  فیما بین األوعیة الضریبیة للموجودات والمطلوبات وقیمھا الدفتریة في ال

ألغراض  اإلثبات المبدئي بأصل أو التزام في معاملة غیر معامالت تجمیع المنشآت والتي ال تؤثر، خالل وقت المعاملة، على األرباح أو الخسائر ل
یتم ت  الخاضعة للضریبة.  التي یتم سنھا أو  المحاسبیة أو األرباح أو الخسائر  المؤجلة باستخدام معدالت الضرائب (واألنظمة)  الدخل  حدید ضریبة 

ة الدخل المؤجلة.  المطبقة فعلیاً في نھایة فترة التقریر والتي یتوقع سریانھا في حالة بیع األصل ذي الصلة بضریبة الدخل المؤجلة أو تسویة التزام ضریب
إذا كان من المحتمل أن المبالغ الخاضعة للضریبة في المستقبل سوف تكون متاحة والتي على أساسھا یمكن یتم إثبات الموجودات الضریبیة المؤجلة  
  االستفادة من الفروق والخسائر المؤقتة. 

دما تكون  یتم إجراء المقاصة بین موجودات ومطلوبات الضریبة المؤجلة عند وجود حق نافذ نظاماً إلجراء مقاصة لموجودات الضریبة المتداولة وعن
ماً  أرصدة الضریبة المؤجلة ترتبط بنفس الجھة الضریبیة. ویتم إجراء المقاصة بین موجودات ومطلوبات الضریبة الحالیة عند وجود حق نافذ نظا

    للمنشأة إلجراء المقاصة ویكون لدیھا نیة التسویة على أساس صافي المبلغ أو تحقیق األصل وتسویة االلتزام في نفس الوقت.
   إثبات اإلیرادات ۲۰-٤

 
د السیطرة على  یتم إثبات اإلیرادات عند استیفاء التزامات األداء، والتي تحدث عندما یتم نقل السیطرة إلى العمیل بموجب عقود بیع البضائع. یتم تحدی 

إلى العمیل، والذي یحدث عادةً عندما یتم نقل  أوالمنتجات الثانویة ذات الصلة /المنتجات التي سیتم نقلھا إلى العمیل عندما تنتقل ملكیة زیت االساس و
لثانویة ذات  المنتج فعلیًا إلى سفینة أو أنبوب أو آلیة تسلیم أخرى. لدى الشركة عقود مع عمالء یكون فیھا تزویدھم بزیوت األساس و/ أو المنتجات ا

تحویل السیطرة على البضائع إلى العمیل، بشكل عام عند تسلیم    الصلة ھو التزام األداء الوحید. تثبت الشركة اإلیرادات في نقطة زمنیة معینة عند
  البضائع واإلیرادات من الشحن بمرور الوقت، عند تقدیم الخدمات. 

حیة  خلصت الشركة إلى أنھا ھي المسؤول الرئیسي في جمیع ترتیبات إیراداتھا لكونھا الملتزم الرئیسي في جمیع ترتیبات اإلیرادات، وتملك صال 
 تحدید األسعار، وتسیطر على البضائع قبل نقلھا إلى العمیل. 

 
 مصاریف  ۲۱-٤

 
 تكلفة اإلیرادات 

 
یر المباشرة  یتم تصنیف تكالیف اإلنتاج ومصاریف التصنیع المباشرة على أنھا تكلفة إیرادات. یتضمن ذلك المواد الخام والعمالة المباشرة والنفقات غ

 المتكبدة لخدمات الشحن.األخرى وتكالیف شحن 
 

 مصاریف بیع وتوزیع 
 

   إن مصاریف البیع والتسویق ھي المصاریف الناتجة من جھود الشركة في التسویق والبیع والتوزیع.
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   لوبریف -شركة أرامكو السعودیة لزیوت األساس 
 (شركة مساھمة سعودیة)

 ۲۰۲۲دیسمبر   ۳۱إیضاحات حول القوائم المالیة للسنة المنتھیة في 
 (جمیع المبالغ بالریاالت السعودیة ما لم یذكر غیر ذلك) 

 

۲۱ 

 (تتمة)السیاسات المحاسبیة الھامة  ٤
 

 (تتمة) مصاریف  ۲۱-٤
 

 مصاریف عمومیة وإداریة 
 

بالمصاریف التشغیلیة التي ال ترتبط مباشرة بإنتاج أي بضائع. وتشمل ھذه أیًضا مخصصات المصاریف العامة  تتعلق المصاریف العمومیة واإلداریة 
 التي ال تعود تحدیًدا إلى مصاریف البیع والتسویق. 

 

 كل ثابت. یتم توزیع النفقات غیر المباشرة بین تكلفة اإلیرادات ومصاریف بیع وتوزیع ومصاریف عمومیة وإداریة، عند االقتضاء، بش
 

 إیرادات مالیة  ۲۲-٤
 

العمر المتوقع  تُقاس اإلیرادات المالیة باستخدام معدل الفائدة الفعلي، وھو المعدل الذي یخصم بدقة المقبوضات النقدیة المستقبلیة المقدرة على مدى  
 للموجودات المالیة. لألصل المالي أو على مدى فترة أقصر، أیھما أنسب، إلى صافي القیمة الدفتریة 

 
   تكلفة تمویل ۲۳-٤

 
دة الفعلي. إن معدل  یتم إثبات تكلفة التمویل للفائدة المستحقة للجھة الُمقرضة لجمیع المطلوبات المالیة المقاسة بالتكلفة المطفأة، باستخدام معدل الفائ

یة المستقبلیة المقدرة على مدى العمر المتوقع لألداة المالیة أو خالل  الفائدة الفعلي ھو المعدل الذي بموجبھ یتم خصم المدفوعات أو المقبوضات النقد
ة للنقود لجمیع  فترة أقصر، حسبما ھو مالئم، إلى صافي القیمة الدفتریة لاللتزام المالي. باإلضافة إلى ذلك، تشمل تكلفة التمویل أیًضا القیمة الزمنی

 ویل أیًضا نتیجة لمرور الوقت كلما تم تخفیض مخصص أو التزام إلى قیمتھ الحالیة. المطلوبات اإلیجاریة المثبتة. یتم إثبات تكلفة التم
 
 ربحیة السھم  ۲٤-٤

 
 ربحیة السھم األساسیة 

 
 تحتسب ربحیة السھم األساسیة بقسمة: 

 
 العادي،  صافي الدخل العائد إلى مساھم الشركة •
المعدل بحسب عناصر المنحة في األسھم العادیة الصادرة خالل    ، التقریرعلى المتوسط المرجح لعدد األسھم العادیة القائمة خالل فترة   •

 الفترة ویستثنى منھا أسھم الخزینة. 
 

 ربحیة السھم المخفضة 
 

 تستخدم الربحیة المخفضة للسھم لتعدیل األرقام المستخدمة في تحدید الربحیة األساسیة للسھم بمراعاة ما یلي: 
 
 الدخل والتكالیف المالیة األخرى المرتبطة باألسھم العادیة المحتملة المخفضة. تأثیر الفوائد بعد ضریبة  •
 المتوسط المرجح لعدد األسھم العادیة اإلضافیة التي قد یمكن أن تكون قائمة بافتراض تحویل جمیع األسھم العادیة المخفضة المحتملة.  •
 

 تعویض على أساس األسھم  ۲٥-٤
 

تسویة حقوق الملكیة الممنوحة للموظفین بالرجوع إلى القیمة العادلة ألداة حقوق الملكیة في تاریخ منح المكافأة. ویتم إثبات ھذه  یتم قیاس تكلفة مكافأة 
ة على مدى  التكلفة كمصروف منافع للموظفین في قائمة الدخل الشامل مع زیادة مقابلة في حقوق الملكیة. یتم إثبات تكلفة مكافآت تسویة حقوق الملكی

   فترة االستحقاق، وھي الفترة التي یقدم خاللھا الموظفون الخدمة المطلوبة للمكافأة.
 

الحسبان عند  عند تحدید القیمة العادلة لمكافأة تسویة حقوق الملكیة، یتم تطبیق طریقة تقییم مناسبة. ال تؤخذ شروط الخدمة واألداء غیر السوقي في  
ل فترة االستحقاق، یتم تقییم احتمالیة الوفاء بالشروط كجزء من التقدیر األفضل للشركة لعدد المكافآت المتوقع  تحدید القیمة العادلة للمكافأة، ولكن خال 

 استحقاقھا. وتؤخذ شروط األداء السوقي وشروط عدم االستحقاق في الحسبان عند تحدید القیمة العادلة للمكافأة. 
 
 القطاعیة  التقاریر ۲٦-٤
 

  ذلك  في بما  مصاریف،  وتتكبد إیرادات  خاللھا من تحقق قد  التي األعمال أنشطة في تشارك التي الشركة مكونات  أحد ھي  التشغیلیة القطاعات إن
  منتظم بشكل  التشغیل لقطاعات التشغیلیة النتائج كافة فحص یتم. الشركة لدى  أخرى  مكونات أي  مع بالمعامالت  تتعلق التي والمصاریف اإلیرادات

  والتي أدائھ،  وتقییم للقطاع تخصیصھا سیتم التي الموارد حول القرارات باتخاذ  یقوم الذي مجلس إدارة الشركة والرئیس والمدیر التنفیذي  قبل من
 . عنھا منفصلة  مالیة معلومات تتوفر

 
مجلس إدارة الشركة   إبالغ ویتم معقول سأسا  على توزیعھا یمكن التي تلك إلى  باإلضافة  القطاع إلى مباشرة العائدة البنود القطاعات نتائج تتضمن

 . المسؤولین الرئیسیین عن اتخاذ القرارات التشغیلیة للشركة مبصفتھ ، والرئیس والمدیر التنفیذي 

س 
شركة أرامكو السعودیة لزیوت األسا

- 
ف 

لوبری
 

(شركة مساھمة سعودیة)
 

ضاحات حول القوائم المالیة للسنة المنتھیة في 
إی

۳۱
  

دیسمبر 
۲۰۲۲

 
ت السعودیة ما لم یذكر غیر ذلك) 

(جمیع المبالغ بالریاال
 

 

۲۲
 

٥ 
صنع ومعدات 

ممتلكات وم
 

 
(أ)

 
ت: 

صنع والمعدا
ت والم

فیما یلي الحركة في الممتلكا
 

 
صنیع 

مرافق ت
 

مبان وتحسینات على  
عقار مستأجر 

 
أثاث وتجھیزات 

 
آالت ومعدات أخرى

 
سیارات 

 
أعمال 

التنفیذرأسمالیة قید  
 

المجموع 
 

التكلفة 
 

 
 

 
 

 
 

 
في 

۱ 
ینایر 

۲۰۲۲
 

۷٬۷۲۳٬۱۳۹٬۲۱۰
 

۳۳۰٬٦۹۹٬۰۱۳
 

۲۷٬۳٦۷٬۱٤۱
 

۲٤۳٬٥۳٦٬۳۰٥
 

۲٬۳٥٥٬٦۹۸
 

۱۸٤٬٥۳۲٬۳۲٥
 

۸٬٥۱۱٬٦۲۹٬٦۹۲
 

ت 
ضافا

إ
 

- 
- 

- 
- 

- 
٥۱٬٦۷۸٬۰۸۰

 
٥۱٬٦۷۸٬۰۸۰

 
ت 

استبعادا
 

)
۱٤۱٬٤۱۲

 ( 
- 

- 
- 

- 
- 

)
۱٤۱٬٤۱۲

 ( 
ت* 

مشطوبا
 

- 
- 

- 
- 

- 
)

۲٤٬٤٦٤٬۲۸٥
 ( 

)
۲٤٬٤٦٤٬۲۸٥

 ( 
ت 

تحویال
 

۸
۱٤٬٤۷۹٬٥۳

 
۲۸٤٬۳۲۷

 
- 

۳٥۲٬۱٤٤
 

- 
)

۱٥٬۱۱٦٬۰۰۹
 ( 

- 
في 

۳۱
 

دیسمبر 
۲۰۲۲

 
٦

۷٬۷۳۷٬٤۷۷٬۳۳
 

۳۳۰٬۹۸۳٬۳٤۰
 

۲۷٬۳٦۷٬۱٤۱
 

۲٤۳٬۸۸۸٬٤٤۹
 

۲٬۳٥٥٬٦۹۸
 

۱۹٦٬٦۳۰٬۱۱۱
 

۸٬٥۳۸٬۷۰۲٬۰۷٥
 

  
 

 
 

 
 

 
االستھالك المتراكم 

 
 

 
 

 
 

 
 

في 
۱ 

ینایر 
۲۰۲۲

 
۲٬۸۸۸٬۲۰۷٬۱۱٥

 
۲۷٤٬٦۲۷٬٥۲۲

 
۲٦٬۷٤۹٬۸٦٥

 
۱۹۷٬٥٥۱٬۷٦۰

 
۲٬۰٤۷٬٦۸۸

 
- 

۳٬۳۸۹٬۱۸۳٬۹٥۰
 

المحمل للسنة 
 

۳۱٦٬٥۸۷٬۹۰٦
 

٥٬۹۱۷٬٥۹٤
 

۱٥۱٬۸۱٥
 

۷٬٦۷٥٬۰٤۸
 

۱٦٥٬۰۰۰
 

- 
۳۳۰٬٤۹۷٬۳٦۳

 
ت 

استبعادا
 

)
۱۱٬۲۱۲

 ( 
- 

- 
- 

- 
- 

)
۱۱٬۲۱۲

 ( 
في 

۳۱
 

دیسمبر 
۲۰۲۲

 
۳٬۲۰٤٬۷۸۳٬۸۰۹

 
۲۸۰٬٥٤٥٬۱۱٦

 
۲٦٬۹۰۱٬٦۸۰

 
۸

۲۰٥٬۲۲٦٬۸۰
 

۲٬۲۱۲٬٦۸۸
 

- 
۳٬۷۱۹٬٦۷۰٬۱۰۱

 
  

 
 

 
 

 
 

صافي القیمة الدفتریة:
 

 
 

 
 

 
 

 
۳۱
 

دیسمبر 
۲۰۲۲

 
۷

٤٬٥۳۲٬٦۹۳٬٥۲
 

٥۰٬٤۳۸٬۲۲٤
 

٤٦٥٬٤٦۱
 

۱
۳۸٬٦٦۱٬٦٤

 
۱٤۳٬۰۱۰

 
۱۹٦٬٦۳۰٬۱۱۱

 
٤٬۸۱۹٬۰۳۱٬۹۷٤

 
  

 
 

 
 

 
 

التكلفة 
 

 
 

 
 

 
 

 
في 

۱ 
ینایر 

۲۰۲۱
 

۷٬٦٤٦٬٥۹۷٬۸۳۰
 

۳۳۰٬٤۰۷٬۲۱۳
 

۲۷٬۳٦۷٬۱٤۱
 

۲۳۲٬۱۱۰٬۳۷۸
 

٦٬٥٥٤٬۹۲۷
 

۱۹۱٬۹۸٥٬۳۸۸
 

۸٬٤۳٥٬۰۲۲٬۸۷۷
 

ت 
ضافا

إ
 

- 
- 

- 
- 

- 
۸۰٬۸۰٦٬۰٤٤

 
۸۰٬۸۰٦٬۰٤٤

 
ت 

استبعادا
 

- 
- 

- 
- 

)
٤٬۱۹۹٬۲۲۹

 ( 
- 

)
٤٬۱۹۹٬۲۲۹

 ( 
ت 

تحویال
 

۷٦٬٥٤۱٬۳۸۰
 

۲۹۱٬۸۰۰
 

- 
۱۱٬٤۲٥٬۹۲۷

 
- 

)
۸۸٬۲٥۹٬۱۰۷

 ( 
- 

في 
۳۱
 

دیسمبر 
۲۰۲۱

 
۷٬۷۲۳٬۱۳۹٬۲۱۰

 
۳۳۰٬٦۹۹٬۰۱۳

 
۲۷٬۳٦۷٬۱٤۱

 
۲٤۳٬٥۳٦٬۳۰٥

 
۲٬۳٥٥٬٦۹۸

 
۱۸٤٬٥۳۲٬۳۲٥

 
۸٬٥۱۱٬٦۲۹٬٦۹۲

 
  

 
 

 
 

 
 

استھالك متراكم 
 

 
 

 
 

 
 

 
في 

۱ 
ینایر 

۲۰۲۱
 

۲٬٥۷۲٬٤۳۹٬٤۹٥
 

۲٦۸٬٦۷۷٬۰۸۳
 

۲٦٬٤۹٥٬۷۱٦
 

۱۸۹٬۷۷۷٬۰۸۱
 

٥٬۸۸۲٬٥۸۷
 

- 
۳٬۰٦۳٬۲۷۱٬۹٦۲

 
المحمل للسنة 

 
۳۱٥٬۷٦۷٬٦۲۰

 
٥٬۹٥۰٬٤۳۹

 
۲٥٤٬۱٤۹

 
۷٬۷۷٤٬٦۷۹

 
۲٦٤٬۸٦۸

 
- 

۳۳۰٬۰۱۱٬۷٥٥
 

ت 
استبعادا

 
- 

- 
- 

- 
)

٤٬۰۹۹٬۷٦۷
 ( 

- 
)

٤٬۰۹۹٬۷٦۷
 ( 

في 
۳۱
 

دیسمبر 
۲۰۲۱

 
۲٬۸۸۸٬۲۰۷٬۱۱٥

 
۲۷٤٬٦۲۷٬٥۲۲

 
۲٦٬۷٤۹٬۸٦٥

 
۱۹۷٬٥٥۱٬۷٦۰

 
۲٬۰٤۷٬٦۸۸

 
- 

۳٬۳۸۹٬۱۸۳٬۹٥۰
 

  
 

 
 

 
 

 
صافي القیمة الدفتریة:

 
 

 
 

 
 

 
 

۳۱
 

دیسمبر 
۲۰۲۱

 
٤٬۸۳٤٬۹۳۲٬۰۹٥

 
٥٦٬۰۷۱٬٤۹۱

 
٦۱۷٬۲۷٦

 
٤٥٬۹۸٤٬٥٤٥

 
۳۰۸٬۰۱۰

 
۱۸٤٬٥۳۲٬۳۲٥

 
٥٬۱۲۲٬٤٤٥٬۷٤۲
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 لوبریف  -شركة أرامكو السعودیة لزیوت األساس 
 (شركة مساھمة سعودیة)

 ۲۰۲۲دیسمبر   ۳۱إیضاحات حول القوائم المالیة للسنة المنتھیة في 
 (جمیع المبالغ بالریاالت السعودیة ما لم یذكر غیر ذلك) 

 

۲۳ 

 (تتمة) ممتلكات ومصنع ومعدات  ٥
 

 ت. * خالل العام ، قامت الشركة بشطب جزئي لألعمال الرأسمالیة الجاریة المتعلقة بمصنع التصنیع بسبب التغییر في نطاق التصمیم والمواصفا
 

یما یلي تحلیل للحركة في تكالیف الصیانة الدوریة المؤجلة للمصفاة  تشتمل مرافق التصنیع على تكالیف الصیانة الدوریة المؤجلة للمصفاة. ف (ب)
 خالل السنة المنتھیة: 

 
 ۲۰۲۲ ۲۰۲۱ 

   التكلفة: 
 ۱۱۳٬٦۷۲٬۷۱۲ ۱۱۳٬٦۷۲٬۷۱۲ الرصید االفتتاحي والختامي

   
   االستھالك المتراكم: 

 ٤۹٬۰۲٦٬۱۱۱ ۷۱٬۸٥۸٬۸۱٥ الرصید االفتتاحي 
 ۲۲٬۸۳۲٬۷۰٤ ۲۲٬۷۱۰٬۰۰٤ اإلطفاء خالل السنة 

 ۷۱٬۸٥۸٬۸۱٥ ۹٤٬٥٦۸٬۸۱۹ الرصید الختامي
   

 ٤۱٬۸۱۳٬۸۹۷ ۱۹٬۱۰۳٬۸۹۳   القیمة الدفتریة
 

في األعمال الرأسمالیة قید التنفیذ بشكل أساسي باإلضافات العادیة إلى مصفاتي ینبع وجدة. وتتعلق األعمال    السنةتتعلق اإلضافات خالل   (ج) 
بأعمال التطویر والتحسین لمصافي الشركة في جدة وینبع. تتوقع اإلدارة أن یتم االنتھاء من    ۲۰۲۲دیسمبر    ۳۱الرأسمالیة قید التنفیذ في  

 ذ في مصفاتي جدة وینبع خالل سنة. األعمال الرأسمالیة قید التنفی
 

 تم توزیع االستھالك المحمل للسنة على النحو التالي:  (د)
 

 ۲۰۲۱ ۲۰۲۲ إیضاح  
    

 ۳۲۹٬۰۸۹٬۹۸۲ ۳۲۹٬۷۳۲٬٦۹۳ ۲٥ تكلفة اإلیرادات 
 ۹۲۱٬۷۷۳ ۷٦٤٬٦۷۰ ۲۷   مصاریف عمومیة وإداریة

  ۳۳۰٬٤۹۷٬۳٦۳ ۳۳۰٬۰۱۱٬۷٥٥ 
 

 عقود اإلیجار  ٦
 

سنة. ویتم التفاوض    ۳۰إلى    ۱الشركة بتأجیر مختلف األراضي وخطوط األنابیب والسیارات. وعادة ما تكون عقود اإلیجار لفترات ثابتة من  تقوم  
على شروط اإلیجار على أساس فردي وتحتوي على مجموعة واسعة من الشروط واألحكام المختلفة. ال تفرض اتفاقیات اإلیجار أي تعھدات، ولكن  

 استخدام الموجودات المؤجرة كضمان ألغراض االقتراض.  ال یجوز
 

، لم یكن لدى الشركة أي عقود إیجار مصنفة كأصل حق استخدام بطبیعة متغیرة. تحتوي بعض عقود اإلیجار على خیارات  ۲۰۲۲دیسمبر    ۳۱في  
كان ذلك عملیًا، إلى تضمین خیارات تمدید في عقود إیجار  تمدید تمارسھا الشركة قبل نھایة فترة العقد غیر القابلة لإللغاء. وتسعى الشركة، حیثما  

الشركة ضمانات    جدیدة لتوفیر المرونة التشغیلیة. تقوم الشركة عند بدء اإلیجار بتقدیر ما إذا كان من المؤكد إلى حد معقول ممارسة الخیارات. ال تقدم
 القیمة المتبقیة فیما یتعلق بأي من عقود اإلیجار الخاصة بھا. 

 
   ودات حق االستخدامموج )أ

 
 المجموع  سیارات    خطوط األنابیب أراٍض  
     

 ۱۰۸٬۸٤۸٬۰٦۹ ٤٬۱۹۰٬۰٤٥ ۷٬۹۲۱٬٥۳۱ ۹٦٬۷۳٦٬٤۹۳ ۲۰۲۱ینایر  ۱في 
 ) ۷٬۲۳٦٬۹۷۹( ) ۹۳۱٬۱۲۰( ) ۱٬۹۸۰٬۳۸۳( ) ٤٬۳۲٥٬٤۷٦(   استھالك

 ۱۰۱٬٦۱۱٬۰۹۰ ۳٬۲٥۸٬۹۲٥ ٥٬۹٤۱٬۱٤۸ ۹۲٬٤۱۱٬۰۱۷ ۲۰۲۱دیسمبر  ۳۱في 
     

 ) ۷٬۲۳٦٬۹۷۹( ) ۹۳۱٬۱۲۱( ) ۱٬۹۸۰٬۳۸۳( ) ٤٬۳۲٥٬٤۷٥(   استھالك
 ۹٤٬۳۷٤٬۱۱۱ ۲٬۳۲۷٬۸۰٤ ۳٬۹٦۰٬۷٦٥ ۸۸٬۰۸٥٬٥٤۲ ۲۰۲۲دیسمبر  ۳۱في 

 
  

 لوبریف  -شركة أرامكو السعودیة لزیوت األساس 
 (شركة مساھمة سعودیة)

 ۲۰۲۲دیسمبر   ۳۱إیضاحات حول القوائم المالیة للسنة المنتھیة في 
 (جمیع المبالغ بالریاالت السعودیة ما لم یذكر غیر ذلك) 

 

۲٤ 

 (تتمة)عقود اإلیجار  ٦
 

 اإلیجار وھي كما یلي: یُحّمل االستھالك على قائمة الدخل الشامل باستخدام طریقة القسط الثابت لتخصیص تكالیفھ على مدى فترة عقد  
 

 بالسنوات  -العمر اإلنتاجي  الفئة 
  

 ۳۰ أراٍض 
 ۲۷   خطوط األنابیب 

 ٥ سیارات 
 

 مطلوبات إیجاریة  )ب
 

  ۲۰۲۲ ۲۰۲۱ 
    

 ۱۱۷٬٦٤۰٬٤۸٦ ۱۱۲٬۸۰۲٬۹۹۲  الرصید االفتتاحي 
 ) ۱۰٬۱۷۷٬۳۹٤( ) ۱۰٬۰۷۹٬۱۱۰(    مدفوعات إیجار

 ٥٬۳۳۹٬۹۰۰ ٥٬۰٦۷٬۳۲۳    فائدة على مطلوبات إیجاریة
 ۱۱۲٬۸۰۲٬۹۹۲ ۱۰۷٬۷۹۱٬۲۰٥  الرصید الختامي

 
 

 ۲۰۲۱ ۲۰۲۲ مطلوبات إیجاریة 
   

 ٥٬۲٦۸٬٤۷٤ ۱۰٬۳۳۹٬۹۳۸ متداولة 
 ۱۰۷٬٥۳٤٬٥۱۸ ۹۷٬٤٥۱٬۲٦۷ غیر متداولة 

 ۱۰۷٬۷۹۱٬۲۰٥ ۱۱۲٬۸۰۲٬۹۹۲ 
 

ملیون لایر سعودي (غیر مخصومة) في المطلوبات    ۱۰۹٬۷۳المستقبلیة المحتملة بمبلغ  ، تم إدراج التدفقات النقدیة الصادرة  ۲۰۲۲دیسمبر    ۳۱كما في  
ملیون لایر سعودي)، نظًرا ألن الشركة تكبدت    ۱۰۹٬۷۳:  ۲۰۲۱دیسمبر    ۳۱اإلیجاریة ألنھ من المؤكد بشكل معقول أنھ سیتم تمدید عقد اإلیجار (

 . ۲۰٤۳لتمدید حتى السنة المالیة نفقات رأسمالیة جوھریة على األرض. طبقت الشركة خیار ا
 

تمارسھا). ال    تتم إعادة تقییم مدة عقد اإلیجار إذا تم ممارسة أحد الخیارات بالفعل (أو لم تتم ممارستھا) أو أصبحت الشركة ملزمة بممارستھا (أو لم
التي تؤثر على ھذا التقییم والتي تكون ضمن سیطرة  یتم تعدیل تقییم التأكید المعقول إال في حالة حدوث حدث جوھري أو تغییر جوھري في الظروف،  

 یحدث تعدیل على شروط اإلیجار بسبب ممارسة خیارات التمدید واإلنھاء.  الحالیة، لمالمالیة   السنةالمستأجر. خالل 
 

 المبالغ المثبتة في قائمة الدخل الشامل 
 

 دیسمبر   ۳۱للسنة المنتھیة في  
 ۲۰۲۲ ۲۰۲۱ 
   

 ۷٬۲۳٦٬۹۷۹ ۷٬۲۳٦٬۹۷۹ االستھالك على موجودات حق االستخدام تكلفة 
 ٥٬۳۳۹٬۹۰۰ ٥٬۰٦۷٬۳۲۳ )۲۸إیضاح رقم  -مصروف الفائدة (مدرج بتكالیف التمویل 

  -مصاریف مرتبطة بعقود إیجار قصیرة األجل (مدرجة في مصاریف البیع والتوزیع 
 ۷٬۹٦۰٬۲٥٤ ۹٬٥۱۰٬۹۰٥ ) ۲٦إیضاح 

 
 موجودات حق االستخدام السنة على النحو التالي: تم توزیع استھالك 

 
 ۲۰۲۱ ۲۰۲۲ إیضاح  
    

 ٥٬۸۳۷٬۸۱٤ ٥٬۸٤٤٬۲٥۷ ۲٥ تكلفة اإلیرادات 
 ۱٬۳۹۹٬۱٦٥ ۱٬۳۹۲٬۷۲۲ ۲۷ مصاریف عمومیة وإداریة 

  ۷٬۲۳٦٬۹۷۹ ۷٬۲۳٦٬۹۷۹ 
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 لوبریف  -شركة أرامكو السعودیة لزیوت األساس 
 (شركة مساھمة سعودیة)

 ۲۰۲۲دیسمبر   ۳۱إیضاحات حول القوائم المالیة للسنة المنتھیة في 
 (جمیع المبالغ بالریاالت السعودیة ما لم یذكر غیر ذلك) 

 

۲٥ 

 (تتمة)عقود اإلیجار  ٦
 

 خیار التمدید 
 

اإلدارة في االعتبار جمیع الحقائق والظروف التي تخلق حافزاً اقتصادیاً لممارسة خیار التمدید، أو عدم ممارسة خیار  عند تحدید مدة اإلیجار، تأخذ  
 كداً بشكل معقول. اإلنھاء. یتم إدراج خیارات التمدید (أو الفترات بعد خیارات اإلنھاء) فقط في مدة اإلیجار إذا كان تمدید اإلیجار (أو عدم إنھائھ) مؤ

 
   سبة لعقود إیجار األرض وخطوط األنابیب، تعتبر العوامل التالیة عادة األكثر صلة: بالن

 
   اء). إذا كانت ھناك مدفوعات غرامة جوھریة لإلنھاء (أو عدم التمدید)، فعادةً ما تكون الشركة متأكدة بشكل معقول من التمدید (أو عدم اإلنھ •

 
ار مستأجر قیمة جوھریة متبقیة، فعادة ما تكون الشركة متأكدة بشكل معقول من التمدید  إذا كان من المتوقع أن یكون ألي تحسینات على عق •

   (أو عدم اإلنھاء).
 

ال  وما لم یرد خالف ذلك، تأخذ الشركة في عین االعتبار العوامل األخرى بما في ذلك فترات التأجیر السابقة والتكالیف وتوقف العمل الستبد •
   األصل المؤجر.

 
 ر ملموسة موجودات غی ۷

 
 ۲۰۲۲ ۲۰۲۱ 

   التكلفة 
 ۳۲٬۸۳۸٬۸٥٤ ۳۲٬۸۳۸٬۸٥٤ الرصید االفتتاحي 

 - ۳٬۲۷۲٬٦۲۲ إضافات 
 ۳۲٬۸۳۸٬۸٥٤ ۳٦٬۱۱۱٬٤۷٦ الرصید الختامي

   
   اإلطفاء المتراكم 

 ۱۲٬٥۳۸٬۱٦۱ ۱٥٬٤٥٥٬۲۰۲ الرصید االفتتاحي 
 ۲٬۹۱۷٬۰٤۱ ۲٬٥٤۱٬۸۲٤ المحمل للسنة 

 ۱٥٬٤٥٥٬۲۰۲ ۱۷٬۹۹۷٬۰۲٦ الرصید الختامي
   

 ۱۷٬۳۸۳٬٦٥۲ ۱۸٬۱۱٤٬٤٥۰   القیمة الدفتریة الختامیة 
 

 تتكون الموجودات غیر الملموسة من برمجیات وتكالیف تطویرھا. 
 

 ذمم مدینة لبرنامج تملیك وحدات سكنیة للموظفین ۸
 

   تتكون الذمم المدینة لبرنامج تملیك وحدات سكنیة للموظفین من اآلتي: )أ(
 

 ۲۰۲۱ ۲۰۲۲ إیضاح  
    

 ٤٬۷۳۷٬٥۰۱ ۳٬۲۹۹٬٥٥۱  ذمم مدینة لبرنامج تملیك وحدات سكنیة للموظفین 
 ) ۲٬۱٤۲٬٥۲۸( ) ۱٬۳٤۹٬٥۳٦( ۱۲   ناقصاً: الجزء المتداول

  ۱٬۹٥۰٬۰۱٥ ۲٬٥۹٤٬۹۷۳ 
 

ات سكنیة.  في السنوات السابقة، كان لدى الشركة برنامج تملیك وحدات سكنیة للموظفین والذي یمنح الموظفین السعودیین المؤھلین فرصاً المتالك وحد
مة مدینة  وحدة سكنیة عن طریق البیع المباشر للموظفین. تم بیع المنازل للموظفین المؤھلین، وتم تسجیل ذ  ۱۳۳، تم إنشاء وبیع  ۲۰۱۰خالل سنة  

سنة. یتم استقطاع مبالغ شھریة من رواتب الموظفین حتى نسبة    ۱٥مقابل ذلك البیع بدون نفقات تمویل، ومن المتوقع أن یتم تحصیلھا خالل فترة  
تحصیلھ من    ٪ من الراتب األساسي. لدى الشركة المستندات القانونیة للعقار كضمانات ذات قیمة عادلة أعلى من الرصید المستحق الذي یتعین۲٥

 السكنیة إلى الموظفین المعنیین عند سداد كامل مبلغ القرض. الوحدات الموظف، وعلیھا تحویل الملكیة القانونیة لتلك 
 

 یتعین على الشركة نقل الملكیة القانونیة لتلك الوحدات السكنیة للموظفین المعنیین عند سداد كامل مبلغ القرض. 
  

 لوبریف  -شركة أرامكو السعودیة لزیوت األساس 
 (شركة مساھمة سعودیة)

 ۲۰۲۲دیسمبر   ۳۱إیضاحات حول القوائم المالیة للسنة المنتھیة في 
 (جمیع المبالغ بالریاالت السعودیة ما لم یذكر غیر ذلك) 

 

۲٦ 

 (تتمة) ذمم مدینة لبرنامج تملیك وحدات سكنیة للموظفین  ۸
 

 فیما یلي الحركة في الذمم المدینة لبرنامج تملیك وحدات سكنیة للموظفین:  )ب(
 

 ۲۰۲۲ ۲۰۲۱ 
   

 ٦٬٥۸۹٬۳۲۹ ٤٬۷۳۷٬٥۰۱ الرصید االفتتاحي 
 ) ۲٬۰٥۰٬۹۲٥( ) ۱٬٥٥۲٬٥۷۳( الخصومات من رواتب الموظفین خالل السنة 

 ۱۹۹٬۰۹۷ ۱۱٤٬٦۲۳   تمویل مستحقة عند الخصمإیرادات 
 ٤٬۷۳۷٬٥۰۱ ۳٬۲۹۹٬٥٥۱ الرصید الختامي

 
 یتلخص جدول التحصیل لمجموع الذمم المدینة القائمة لبرنامج تملیك وحدات سكنیة للموظفین فیما یلي:  ) ج(

 
 ۲۰۲۲ ۲۰۲۱ 
   

۲۰۲۲ - ۲٬۳۰۹٬۳۸٤ 
۲۰۲۳ ۱٬٤۲۷٬۰۰۰ ۹۱۸٬۹٦۲ 
۲۰۲٤ ۱٬۲۳۷٬۹۰۱ ۷٦٦٬۰۹٤ 
۲۰۲٦ ٥۷۹٬۷٤٤ ۷۱٥٬٥۲۱ 
 ۷۱٥٬۸۱۹ ٥۸۰٬۰۲۸ وما بعدھا  ۲۰۲٦

 ) ٦۸۸٬۲۷۹( ) ٦۲٥٬۱۲۲( ناقصاً: إیرادات تمویل غیر محققة 
 ۳٬۲۹۹٬٥٥۱ ٤٬۷۳۷٬٥۰۱ 

 
 قروض للموظفین ۹

 
 تتكون القروض إلى الموظفین مما یلي: 

 
 ۲۰۲۱ ۲۰۲۲ إیضاح  
    

 ۱٦٬۸۹۹٬۰۱۸ ۱۷٬٤۲۲٬۰۹۹ (أ) ۹   للموظفین یةقروض سكن
 ۲٬۲۷٦٬۳٦٦ ۱٬۳۸۱٬۹۰۱ (ب)۹   قروض أخرى للموظفین
 ) ۷٬۲۷٤٬۹٦۹( ) ۲٬۳۲۱٬۳٥٤( ۱۲   ناقصاً: الجزء المتداول

  ۱٦٬٤۸۲٬٦٤٦ ۱۱٬۹۰۰٬٤۱٥ 
 

 للموظفین  یةقروض سكن )أ(
 

 للموظفین:  یةفیما یلي الحركة في رصید قروض سكن 
 

 ۲۰۲۲ ۲۰۲۱ 
   

 ۱٦٬۹۲۹٬۰٦٤ ۱٦٬۸۹۹٬۰۱۸ الرصید االفتتاحي 
 ۲٬٦٥٦٬۹۷۷ ٦٬۲۸۳٬۰۲٥ قروض جدیدة تم صرفھا خالل السنة 

 ٦۹٥٬۳۸۱ ۱٬۱۷٤٬٥۰۳   إیرادات تمویل
 ) ٦۲۹٬۲٥٤( ) ۱٬٤٦٦٬٦٦۸( تأثیر الخصم على القرض الجدید 

 ) ۲٬۷٥۳٬۱٥۰( ) ٥٬٤٦۷٬۷۷۹( الخصومات بما في ذلك التسویة مع الموظفین المتقاعدین خالل السنة 
 ۱٦٬۸۹۹٬۰۱۸ ۱۷٬٤۲۲٬۰۹۹ الرصید الختامي

 
لموظفي الشركة السعودیین المؤھلین بموجب برنامج معتمد من قبل مجلس اإلدارة. وفقاً لھذا البرنامج، یمنح الموظفون المؤھلون  سكنیة  تم منح قروض  

نفقات تمویل ویتم سدادھا من قبل الموظفین وفقاً لالتفاقیات ذات الصلة مع  قروضاً لغرض شراء أو تشیید مساكنھم. إن ھذه القروض ال تحمل أي  
المستحقات. القیمة   الموظف، ویكون للشركة حق ملكیة العقار حتى یقوم الموظف بتسدید جمیع  المبرمة مع  العادلة  ھؤالء الموظفین وفقًا لالتفاقیة 

 للموظفین.  السكنیةض و قرلیة لللممتلكات المضمونة ذات الصلة ھي أعلى من القیمة الدفتر
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 لوبریف  -شركة أرامكو السعودیة لزیوت األساس 
 (شركة مساھمة سعودیة)

 ۲۰۲۲دیسمبر   ۳۱إیضاحات حول القوائم المالیة للسنة المنتھیة في 
 (جمیع المبالغ بالریاالت السعودیة ما لم یذكر غیر ذلك) 

 

۲۷ 

 (تتمة) قروض للموظفین  ۹
 

 لموظفین فیما یلي: السكنیة لقروض الیتلخص جدول التحصیل لمجموع 
 

 ۲۰۲۲ ۲۰۲۱ 
   

۲۰۲۲ - ٦٬۱۹۷٬٤٦۹ 
۲۰۲۳ ۱٬٤۲۰٬۸۳۲ ۳٬۳۹۸٬٦۱۲ 
۲۰۲٤ ۱٬٤٦۷٬۱۹۹ ۳٬۱۹۸٬٦۹٤ 
۲۰۲٥ ۱٬٤۹۷٬۷۸۹ ۳٬۱۲۳٬٦۹۹ 
 ۳٬۹٤۸٬٤۳۸ ۱٦٬٦۸۷٬٥۳۸ وما بعدھا  ۲۰۲٦

 ) ۲٬۹٦۷٬۸۹٤( ) ۳٬٦٥۱٬۲٥۹(   ناقصاً: إیرادات تمویل غیر محققة
 ۱۷٬٤۲۲٬۰۹۹ ۱٦٬۸۹۹٬۰۱۸ 

 
 قروض أخرى للموظفین  (ب)

 
الموظفون المؤھلون  یتم منح ھذه القروض لموظفي الشركة السعودیین المؤھلین بموجب برنامج معتمد من قبل مجلس اإلدارة. وفقاً لھذا البرنامج، یمنح  

٪ من مخصص منافع نھایة الخدمة المستحقة الخاصة بھم. إن ھذه القروض ال تحمل أي نفقات تمویل ویتم سدادھا  ۸۰لذلك قروضاً بحد أقصى بنسبة 
 شھراً وھي مضمونة مقابل منافع نھایة الخدمة للموظفین المعنیین.   ۳٦من قبل الموظفین خالل فترة 

 
 الحركات في القروض األخرى للموظفین: فیما یلي 

 
 ۲۰۲۲ ۲۰۲۱ 
   

 ۲٬۸٤۹٬٤٤٦ ۲٬۲۷٦٬۳٦٦ الرصید االفتتاحي 
 ۱٬٤۰۹٬٤۸٤ ۹۸۱٬۱٦۸ قروض تم صرفھا خالل السنة 

 ۹۰٬۹۸٥ ۸٤٬٥۲۹ إیرادات تمویل للسنة 
 ) ٤٤٬۷۲۲( ) ۲۲۰٬٥۱۱( تأثیر الخصم على القرض الجدید 

 ) ۲٬۰۲۸٬۸۲۷( ) ۱٬۷۳۹٬٦٥۱( استقطاعات من الرواتب 
 ۲٬۲۷٦٬۳٦٦ ۱٬۳۸۱٬۹۰۱ الرصید الختامي

 
 یتلخص جدول التحصیل لمجموع قروض الموظفین األخرى فیما یلي: 

 
 ۲۰۲۲ ۲۰۲۱ 
   

۲۰۲۲ - ۱٬٤۲۰٬۱٤۰ 
۲۰۲۳ ۱٬۱۰۷٬٥۳۸ ٦۲۷٬۹۹۷ 
۲۰۲٤ ۳٤٥٬۹٥٥ ۳٤۷٬۷۹۲ 
۲۰۲٥ ۷۰٬۱۸۳ - 

 ) ۱۱۹٬٥٦۳( ) ۱٤۱٬۷۷٥(   ناقصاً: إیرادات تمویل غیر محققة
 ۱٬۳۸۱٬۹۰۱ ۲٬۲۷٦٬۳٦٦ 

 
   تعتبر القیمة الدفتریة لقروض الموظفین بتاریخ كل تقریر مالي مماثلة للقیمة العادلة.

 
 المخزون  ۱۰

 
 ۲۰۲۲ ۲۰۲۱ 
   

 ۲۹۳٬۳۰٦٬۰۱۱ ۲۲٤٬٥۰٤٬٤۲۷ بضائع جاھزة 
 ۲۱٥٬٤۷۷٬۹۰٦ ۲۰۰٬۲٥۱٬٤٦۹ إنتاج قید التنفیذ 

 ۱۱۷٬٤۰۰٬۱۹۰ ۸۹٬۸۳۰٬٥۸۳ اللقیم  -المواد الخام 
 ۹۸٬٤۱٤٬۸٤٦ ۹۷٬۸۲٦٬۹٤۹ قطع غیار ومواد مستھلكة 

 ٦۱۲٬٤۱۳٬٤۲۸ ۷۲٤٬٥۹۸٬۹٥۳ 
 ) ۱٤٬٥۳۷٬۰۷۹( ) ۲۸٬٥۲٥٬۰٥۱(   ناقصاً: مخصص مخزون متقادم

 ٥۸۳٬۸۸۸٬۳۷۷ ۷۱۰٬۰٦۱٬۸۷٤ 
 

 . ۲٥تم اإلفصاح عن مبالغ المخزون المثبتة كمصروف في اإلیضاح 
 
  

 لوبریف  -شركة أرامكو السعودیة لزیوت األساس 
 (شركة مساھمة سعودیة)

 ۲۰۲۲دیسمبر   ۳۱إیضاحات حول القوائم المالیة للسنة المنتھیة في 
 (جمیع المبالغ بالریاالت السعودیة ما لم یذكر غیر ذلك) 

 

۲۸ 

 (تتمة) المخزون  ۱۰
 

 فیما یلي الحركة في مخصص المخزون المتقادم: 
 

  ۲۰۲۲ ۲۰۲۱ 
    

 ۱۲٬۹۳۷٬۷۰٦ ۱٤٬٥۳۷٬۰۷۹  الرصید االفتتاحي 
 ۱٬٥۹۹٬۳۷۳ ۱۳٬۹۸۷٬۹۷۲  إضافات للسنة* 
 ۱٤٬٥۳۷٬۰۷۹ ۲۸٬٥۲٥٬۰٥۱  الرصید الختامي

 
ملیون لایر سعودي والتي تضررت بسبب األمطار الغزیرة    ۱۱٫۰٦استھالكیة بمبلغ  قطع غیار ومواد  ل  بتكوین مخصص خالل العام ، قامت الشركة  *  

 في جدة وقدمت الشركة مطالبة تأمین متعلقة بھا. 
 

 ذمم مدینة تجاریة  ۱۱
 

 ۲۰۲۱ ۲۰۲۲ إیضاح  
    

 ٤٥٤٬۹۹۷٬٥٦۳ ٦٦٤٬٤٦۳٬۲۷۷  ذمم مدینة تجاریة 
 ٤۱۳٬۰۳۱٬٦۲۳ ۳٦۹٬۷٥۷٬٤٦۳ ۲۳   أطراف ذات عالقة

  ۱٬۰۳٤٬۲۲۰٬۷٤۰ ۸٦۸٬۰۲۹٬۱۸٦ 
 ) ٥٬۳٥۱٬٥٤۱( ) ۱۱٬۰۷۸٬۷۲٤(  مخصص الخسائر االئتمانیة المتوقعة 

  ۱٬۰۲۳٬۱٤۲٬۰۱٦ ۸٦۲٬٦۷۷٬٦٤٥ 
 

المركز المالي.  ملیون لایر سعودي) في قائمة    ٦۳۲٬۰۳:  ۲۰۲۱دیسمبر    ۳۱ملیون لایر سعودي (  ٤٤٤٬۳۷تمت مقاصة الذمم المدینة التجاریة البالغة  
   .۲۱لمزید من التفاصیل، یُرجى الرجوع إلى اإلیضاح 

 
شھًرا من تاریخ   ۱۲نظًرا لطبیعة الذمم المدینة التجاریة قصیرة األجل، فإن قیمتھا الدفتریة تعتبر مقاربة لقیمتھا العادلة ویتم تسویتھا بشكل عام خالل 

 التقریر. 
 

 االنخفاض في قیمة الذمم المدینة التجاریة: فیما یلي الحركة في مخصص 
 

  ۲۰۲۲ ۲۰۲۱ 
    

 ٥۰٥٬٦٤۱ ٥٬۳٥۱٬٥٤۱  الرصید االفتتاحي 
 ٤٬۸٤٥٬۹۰۰ ٥٬۷۲۷٬۱۸۳  المحمل للسنة* 

 ٥٬۳٥۱٬٥٤۱ ۱۱٬۰۷۸٬۷۲٤  الرصید الختامي
 

  ۲٬۰۲:  ۲۰۲۱دیسمبر    ۳۱، یتعلق بأرصدة أطراف ذات عالقة (۲۰۲۲دیسمبر    ۳۱ملیون لایر سعودي محمل للسنة المنتھیة في    ۰٬۹۷* تشمل مبلغ  
 ملیون لایر سعودي). 

 
للمخاطر االئتمانیة ومخاطر السوق ومخ التجاریة وتعرض الشركة  المدینة  الذمم  المتعلقة باالنخفاض في قیمة  المعلومات    اطر یمكن االطالع على 

 .۲-۳۰السیولة في اإلیضاح 
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 لوبریف  -شركة أرامكو السعودیة لزیوت األساس 
 (شركة مساھمة سعودیة)

 ۲۰۲۲دیسمبر   ۳۱إیضاحات حول القوائم المالیة للسنة المنتھیة في 
 (جمیع المبالغ بالریاالت السعودیة ما لم یذكر غیر ذلك) 

 

۲۹ 

 مبالغ مدفوعة مقدماً وموجودات أخرى ۱۲
 ۲۰۲۱ ۲۰۲۲ إیضاح  
    

 ۳٬۰٦۱٬۸۰٦ ۹٬۲۹٦٬۸٦٤  دفعات مقدمة إلى موردین 
 ً  - ۸٬۳۱٤٬٤۲۳  بدل سكن مدفوع مقدما

 ً  ٥٬۰۷۷٬۰۲۳ ٥٬۰۳۲٬٥۸۷  تأمین مدفوع مقدما
 ۷٬۲۷٤٬۹٦۹ ۲٬۳۲۱٬۳٥٤ ۹ قروض للموظفین 

 ۲٬۱٤۲٬٥۲۸ ۱٬۳٤۹٬٥۳٦ ۸ مدینة لبرنامج تملیك وحدات سكنیة للموظفین ذمم 
 ۱٦٬۷٦۳٬۹۲۹ -  صافي ضریبة القیمة المضافة مستحقة القبض 

 ٦٬۰۹٤٬۹۷٦ ۱٬۲۳۹٬۸۹۲  أخرى
  ۲۷٤ ٬٥٥٤٬٦٥٦۰٬٤۱٥٬۲۳۱ 

 
شھًرا من    ۱۲والفوائد المدینة والذمم المدینة األخرى عادة خالل  تتم تسویة قروض الموظفین والذمم المدینة لبرنامج تملیك وحدات سكنیة للموظفین  

   تاریخ التقریر. وبالتالي، تمثل القیم الدفتریة لھذه األرصدة نفس قیمتھا العادلة.
 

   ودائع قصیرة األجل ۱۳
 

التي بلغت إیرادات الفوائد المستحقة     ۲۰۲۲نوفمبر    ۳یوما في    ۹٤ملیون لایر سعودي في ودیعة قصیرة األجل مدتھا    ۱٤٦٬۸٥أودعت الشركة  
أكتوبر    ۱۰یوم بتاریخ    ۱۰۰ملیون لایر سعودي في ودیعة قصیرة األجل مدتھا    ۱٤٥٬۷۳:  ۲۰۲۱دیسمبر    ۳۱(  ملیون لایر سعودي   ۱٫۳٥علیھا  
. تُودع الشركة ودائع  ۲۰۲۳فبرایر    ٥دیعة قصیرة األجل لدى أحد البنوك التجاریة وكان من المقرر أن تستحق في  ). تم االحتفاظ بھذه الو۲۰۲۱

، وتم استحقاق  ۲۰۲۲دیسمبر    ۳۱قصیرة أجل جدیدة عند االستحقاق. وأودعت الشركة ودائع قصیرة األجل على أساس متكرر خالل السنة المنتھیة في  
   .۲۰۲۲نوفمبر  ۳آخر ودیعة في 

 
 نقد وما یماثلھ  ۱٤

 
  ۲۰۲۲ ۲۰۲۱ 
    

 ۲۸۰٬۰۰۰ ۱۱۰٬۰۰۰  نقد في الصندوق 
 ۲۹٬۳۲۲٬۸۹٤ ۱۲۸٬۸۰۷٬۹٤٦  نقد لدى البنوك 

 ۱٬۳۱۹٬۸۸۳٬٦۰۸ ۱٬۷۸۳٬۱٦۰٬٥٤۳  ودائع ألجل 
  ۱٬۹۱۲٬۰۷۸٬٤۸۹ ۱٬۳٤۹٬٤۸٦٬٥۰۲ 

 
). تعتبر القیمة الدفتریة في تاریخ كل تقریر مماثلة  ۲۹بنوك ذات تصنیفات ائتمانیة جیدة (راجع إیضاح    فيالبنوك والودائع ألجل  لدى  یُودع النقد  

   بنوك تجاریة محلیة وتُدر إیرادات مالیة بأسعار السوق السائدة بفترات استحقاق أصلیة لثالثة أشھر أو أقل.في  لقیمتھا العادلة. تُودع الودائع ألجل 
 

  ملیون لایر سعودي   ۷٫٦٦التي بلغت إیرادات الفوائد المستحقة علیھا     ملیون لایر سعودي  ۱٬۷۷٥٬٥، أودعت الشركة مبلغ  ۲۰۲۲دیسمبر    ۳۱كما في  
یوًما. یتم االحتفاظ بھذه الودائع    ۹۰إلى    ۱۸ملیون لایر سعودي) في ودائع قصیرة األجل ذات فترة استحقاق تمتد من    ۱٬۳۱۹٬۸:  ۲۰۲۱دیسمبر    ۳۱(

. عند االستحقاق، أودعت الشركة ودائع  ۲۰۲۳فبرایر    ٥إلى    ۲۰۲۳ینایر    ۲ألجل لدى البنوك التجاریة، وكان من المقرر أن تستحق في الفترة من  
 .۲۰۲۲دیسمبر  ۲۹            وتم استحقاق آخر ودیعة في ألجل على أساس متكرر

 
 رأس المال  ۱٥

 
  رأس المال المصدر والمدفوع  ۱-۱٥

 ۲۰۲۲ ۲۰۲۱ 
   

لایر سعودي   ۱۰٬۰۰۰: ۲۰۲۱دیسمبر  ۳۱لایر سعودي لكل سھم (  ۱۰أسھم عادیة بمبلغ 
  ٤٤۱٬۰۰۰٬۰۰۰ ۱٬٦۸۷٬٥۰۰٬۰۰۰ لكل سھم)

   
   والمدفوع رأس المال المصدر  

  ٤٤٬۱۰۰ ۱٦۸٬۷٥۰٬۰۰۰ عدد األسھم 
 

ملیون لایر سعودي    ۱٬۲٤٦٬٥، قرر مساھمي الشركة زیادة رأس مال الشركة من خالل التحویل من األرباح المبقاة بمبلغ  ۲۰۲۲یونیو    ۳۰في  
ملیون لایر سعودي    ۱٬٦۸۷٬٥لایر سعودي لكل سھم. نتج عن ذلك تعدیل مجموع رأس مال الشركة بمبلغ    ۱۰وتعدیل القیمة االسمیة لكل سھم لتصبح  

  .۲۰۲۲أغسطس  ۱۸ملیون سھم. تم االنتھاء من اإلجراءات النظامیة المتعلقة بذلك بتاریخ  ۱٦۸٬۷٥والذي یتكون من 
 
 
 
 

 لوبریف  -شركة أرامكو السعودیة لزیوت األساس 
 (شركة مساھمة سعودیة)

 ۲۰۲۲دیسمبر   ۳۱إیضاحات حول القوائم المالیة للسنة المنتھیة في 
 (جمیع المبالغ بالریاالت السعودیة ما لم یذكر غیر ذلك) 

 

۳۰ 

 (تتمة) رأس المال  ۱٥
 

 توزیعات األرباح  ۲-۱٥
 

دیسمبر    ۳۱لایر سعودي للسھم الواحد (  ۲۸٬٦٥٦ملیون لایر سعودي تمثل    ۱٬۲٦۳٬۷۱، وافق المساھمون على توزیع أرباح بمبلغ  ۲۰۲۲مایو    ۹في  
، أوصى مجلس اإلدارة بتوزیع    ۲۰۲۳فبرایر  ۱٦الحقًا ، في   لایر سعودي للسھم الواحد). ۲۳٬۲۰۷ملیون لایر سعودي تمثل  ۱٬۰۲۳٬٤۳: ۲۰۲۱

 ملیون لایر سعودي. ۸٤۱٫۲۹ریاالت سعودیة لكل سھم بقیمة  ٥أرباح نھائیة قدرھا 
 

 أسھم خزینة  ۳-۱٥
 

ملیون لایر سعودي، والتي استمرت    ٥۷٬٤۲سھم عادي من شركة جدوى بمقابل نقدي یبلغ    ٥۸۰٬۰۰۰، استحوذت الشركة على  ۲۰۲۲دیسمبر    ۲۸في  
: ال شيء). تحتفظ الشركة بھذه األسھم كأسھم خزینة ألغراض إصدارھا لموظفي الشركة  ۲۰۲۱دیسمبر    ۳۱(  ۲۰۲۲دیسمبر    ۳۱االحتفاظ بھا في  في  

 ). ٤-۱٥عند استحقاق مكافأة المنحة (إیضاح 
 

 تعویض على أساس األسھم  ٤-۱٥
 

المقدمة في   المنحة.    ۲۰۲۲دیسمبر    ۲۸یتعلق التعویض على أساس األسھم بمنحة األسھم العادیة  لموظفي الشركة المؤھلین بموجب شروط خطة 
شھًرا من تاریخ منحھا وتخضع لشرط خدمة خالل فترة االستحقاق. سیتم تسویة المنحة مع الموظفین على    ۱۲تخضع المنحة لفترة استحقاق مدتھا  

یمة السوقیة لألسھم العادیة للشركة في تاریخ منح مكافآت تسویة حقوق  شكل أسھم عند االستحقاق. تم تحدید القیمة العادلة للمنحة بالرجوع إلى الق
الل فترة  الملكیة. یحق للمشاركین في المنحة الحصول على ما یعادل توزیعات األرباح، إذا تم اإلعالن عن توزیعات األرباح للمساھمین العادیین، خ

حقاق المنحة. تعتبر قیمة مصاریف التعویضات على أساس األسھم غیر جوھریة للسنة  االستحقاق. یتم دفع ما یعادل توزیعات األرباح نقًدا عند است
 ، وبالتالي لم تثبت اإلدارة النفقات في قائمة الدخل الشامل ولم تنشئ احتیاطي مدفوعات على أساس األسھم. ۲۰۲۲دیسمبر  ۳۱المنتھیة في 

 
 ۲۰۲۲ 
  

 ۸۷٬۰۰۰ عدد األسھم 
 ۱۰۰ المتوسط المرجح لعدد األسھم  

 
 احتیاطي نظامي  ۱٦

 
من صافي دخلھا السنوي لتكوین احتیاطي نظامي    ٪۱۰وفقاً لنظام الشركات في المملكة العریبة والنظام األساسي للشركة، یجب على الشركة تحویل  

 من رأس المال. إن ھذا االحتیاطي غیر متاح للتوزیع على المساھمین.  ٪۳۰حتى یساوي 
 

 ربحیة السھم الواحد  ۱۷
 

 ۲۰۲۲ ۲۰۲۱ 
   

 ۱٬٥۰۲٬٥۱٥٬۰۳۱ ۱٬۹۷۸٬۰۸۲٬۱٦٦ صافي الربح العائد إلى مالك الشركة 
 ۱٦۸٬۷٥۰٬۰۰۰ ۱٦۸٬۷٤۳٬٦٤٤ المتوسط المرجح لعدد األسھم * 

 ۸٬۹۰ ۱۱٬۷۲ المخفضة (باللایر السعودي للسھم الواحد) ربحیة السھم األساسیة / 
 

ملیون سھم. نظًرا    ۱٦۸٬۷٥ملیون لایر سعودي والذي یتكون من    ۱٬٦۸۷٬٥، تم تعدیل مجموع رأس مال الشركة إلى مبلغ  ۲۰۲۲أغسطس    ۱۸* في  
تأثیر رسملة األرباح المبقاة) یتم تعدیل المتوسط المرجح لعدد األسھم  ألن ھذا یمثل تغییًرا في عدد األسھم األساسیة، دون تغییر مقابل في الموارد (أي  

 األساسیة القائمة خالل جمیع السنوات المبلغ عنھا بأثر رجعي. 
 

 یتم تعدیل المتوسط المرجح لعدد األسھم لیعكس تأثیر أسھم الخزینة التي تمتلكھا الشركة. 
 

لموظفي    منحتفیما یتعلق بمنحة    السھمبتعویض الموظفین على أساس    ۲۰۲۲دیسمبر    ۳۱األسھم العادیة المحتملة خالل السنة المنتھیة في  تتعلق  
. لم یكن للمنحة تأثیر تخفیف جوھري على ربحیة السھم األساسیة للسنة المنتھیة في  )٤-۱٥إیضاح  المنح (  برنامجالشركة المؤھلین بموجب شروط  

  .۲۰۲۱دیسمبر  ۳۱إصدار تتضمن أسھم عادیة محتملة للسنة المنتھیة في عملیات لم تكن ھناك  كما . ۲۰۲۲سمبر دی ۳۱
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 لوبریف  -شركة أرامكو السعودیة لزیوت األساس 
 (شركة مساھمة سعودیة)

 ۲۰۲۲دیسمبر   ۳۱إیضاحات حول القوائم المالیة للسنة المنتھیة في 
 (جمیع المبالغ بالریاالت السعودیة ما لم یذكر غیر ذلك) 

 

۳۱ 

 قروض ال ۱۸
 

 طویلة األجل مما یلي:   قروضتتكون ال
 

  ۲۰۲۲ ۲۰۲۱ 
    

 ۲٬۲٥۰٬۰۰۰٬۰۰۰ ۲٬۱۰٤٬۸٥۹٬٥۹۱  تسھیالت مصرفیة إسالمیة (مرابحة) 
 ) ۱٤٦٬۲٥۰٬۰۰۰( ) ۱٦٤٬۲۳٤٬٥۹۱(  طویلة األجل  قروض ناقًصا: الجزء المتداول من 

  ۱٬۹٤۰٬٦۲٥٬۰۰۰ ۲٬۱۰۳٬۷٥۰٬۰۰۰ 
 

 وما یعادلھا باللایر السعودي:  قروضفیما یلي العمالت المستخدمة في ال
 

 ۲۰۲۲ ۲۰۲۱ 
   

 ۱٬٦۸۷٬٥۰۰٬۰۰۰ ۱٬٥۷۸٬٦٥۲٬٤۱۰   باللایر سعودي
 ٥٦۲٬٥۰۰٬۰۰۰ ٥۲٦٬۲۰۷٬۱۸۱ األمریكيبالدوالر 

 ۲٬۱۰٤٬۸٥۹٬٥۹۱ ۲٬۲٥۰٬۰۰۰٬۰۰۰ 
 

ملیون لایر    ۱٬٦۸۷٬٥، أبرمت الشركة اتفاقیة قرض إسالمي مشترك بموجب اتفاقیة مرابحة مع خمسة بنوك محلیة بمبلغ  ۲۰۲۱أغسطس    ۱۹في  
ویستمر على أساس   ۲۰۲۲یونیو   ۳۰ملیون لایر سعودي). یبدأ جدول سداد أصل الدین من  ٥٦۲٬٥ملیون دوالر أمریكي (ما یعادل  ۱٥۰سعودي و

. تتحمل ھذه التسھیالت تكالیف التمویل بأسعار السوق، والتي تستند بشكل عام إلى معدل سعر ۲۰۲۹یونیو    ۳۰أقساط نصف سنویة متفق علیھا حتى  
المقومة باللایر السعودي ومعدل سعر الفائدة السائد بین البنوك في لندن ("لیبور")   قروضبالنسبة للالفائدة السائد بین البنوك في السعودیة ("سایبور") 

٪ سنویًا (السنة    ۱  -٪  ۰٬۷٥على ھذه التسھیالت بین    ۲۰۲۲دیسمبر    ۳۱المقومة بالدوالر األمریكي. تراوح الفرق خالل السنة المنتھیة    قروضلل
٪ سنویًا). عالوة على ذلك، ال یوجد ضمان على موجودات الشركة بسبب اتفاقیات االقتراض طویلة    ۱  -٪  ۰٬۷٥:  ۲۰۲۱دیسمبر    ۳۱المنتھیة في  

 األجل. 
 

  الحفاظ على  الشركة ، والتي تتطلب من  على بعض التعھدات التي تتطلب من بین أشیاء أخرىتحتوي اتفاقیات االقتراض طویلة األجل المذكورة أعاله  
ا الملكی صافي  حقوق  إلى  ولدین  األخرىة  المالیة  النسب  في  بعض  كما  مع  ،  ۲۰۲۱و  ۲۰۲۲دیسمبر    ۳۱.  التعھدات  بجمیع  ملتزمة  الشركة  كانت 

   المقرضین.
 

طویلة األجل ھي تقریبا مساویة لقیمھا الدفتریة ألنھا تخضع لفائدة بأسعار السوق. تم اإلفصاح عن تكالیف التمویل المثبتة    قروضإن القیمة العادلة لل
 . ۲۷المذكورة أعاله في اإلیضاح  قروضكمصروف على ال

 
ملیون لایر سعودي    ٤۰لعامل بمبلغ  ، لدى الشركة تسھیل بنكي قصیر األجل من بنك تجاري محلي إلدارة رأس مالھا ا۲۰۲۲دیسمبر    ۳۱كما في  

ملیون لایر سعودي). إن التسھیل مقوم باللایر السعودي ویحمل تكالیف تمویل على أساس أسعار السوق السائدة أي    ۳٤۸٬۷٥:  ۲۰۲۱دیسمبر    ۳۱(
التسھیل غیر مضمون. ویستحق  . ال توجد تعھدات مالیة ساریة على الشركة بموجب ھذا التسھیل مع البنك المعني. فضال عن أن  ٪۱٬٥سایبور + 

حوالي    ۲۰۲۲دیسمبر    ۳۱التسھیل البنكي في غضون اثني عشر شھًرا. یبلغ مجموع التسھیالت االئتمانیة غیر المستخدمة المتاحة للشركة كما في  
 ملیون لایر سعودي).  ۳٤۸٬۷٥: ۲۰۲۱دیسمبر  ۳۱ملیون لایر سعودي ( ٤۰

 
بمعدالت متغیرة، مما یعرض الشركة لمخاطر سعر الفائدة للتدفقات النقدیة. خالل السنتین    قروضكة من التنشأ مخاطر أسعار الفائدة الرئیسیة للشر

 الشركة بأسعار متغیرة مقومة بشكل أساسي باللایر السعودي والدوالر األمریكي.  قروض، كانت  ۲۰۲۱و ۲۰۲۲دیسمبر  ۳۱المنتھیتین في 
 

 : ضقروفیما یلي تفاصیل إجمالي آجال استحقاق ال
 

 ۲۰۲۲ ۲۰۲۱ 
   

۲۰۲۲ - ۱٤٦٬۲٥۰٬۰۰۰ 
۲۰۲۳ ۱٦٤٬۲۳٤٬٥۹۱ ۱٦۳٬۱۲٥٬۰۰۰ 
۲۰۲٤ ۱۹٦٬۸۷٥٬۰۰۰ ۱۹٦٬۸۷٥٬۰۰۰ 
۲۰۲٥ ۲۲٥٬۰۰۰٬۰۰۰ ۲۲٥٬۰۰۰٬۰۰۰ 
۲۰۲٦ ۲٥۸٬۷٥۰٬۰۰۰ ۲٥۸٬۷٥۰٬۰۰۰ 
۲۰۲۷ ۲۷۰٬۰۰۰٬۰۰۰ ۲۷۰٬۰۰۰٬۰۰۰ 
۲۰۲۸ ۳۱٥٬۰۰۰٬۰۰۰ ۳۱٥٬۰۰۰٬۰۰۰ 
۲۰۲۹ ٦۷٥٬۰۰۰٬۰۰۰ ٦۷٥٬۰۰۰٬۰۰۰ 

 ۲٬۱۰٤٬۸٥۹٬٥۹۱ ۲٬۲٥۰٬۰۰۰٬۰۰۰ 
 
  

 لوبریف  -شركة أرامكو السعودیة لزیوت األساس 
 (شركة مساھمة سعودیة)

 ۲۰۲۲دیسمبر   ۳۱إیضاحات حول القوائم المالیة للسنة المنتھیة في 
 (جمیع المبالغ بالریاالت السعودیة ما لم یذكر غیر ذلك) 

 

۳۲ 

 التزامات منافع الموظفین ۱۹
 

 تتضمن التزامات منافع الموظفین ما یلي:
 

 ۲۰۲۱ ۲۰۲۲ إیضاح  
    

 ۱٥٤٬۸۳٤٬٦۷۱ ۱۳٥٬۰۷۸٬۸٥۸ (أ) ۱۹   منافع نھایة الخدمة للموظفین
 ۱٦٦٬۸۳٤٬۹۱۰ ۱۲۸٬۰٤۷٬٥۳٤ (ب) ۱۹   منافع الرعایة الصحیّة للموظفین بعد نھایة الخدمة

  ۲٦۳٬۱۲٦٬۳۹۲ ۳۲۱٬٦٦۹٬٥۸۱ 
 

 منافع نھایة الخدمة للموظفین  (أ)
 

مد منافع  لدى الشركة برنامج منافع نھایة الخدمة للموظفین. تصرف المنافع بموجب متطلبات نظام العمل السعودي في المملكة العربیة السعودیة. تعت
 رواتبھم األخیرة وجمیع البدالت وعدد سنوات خدمتھم التراكمیة كما ھو وارد في أنظمة المملكة العربیة السعودیة.نھایة الخدمة للموظفین على أساس  

 
 یلخص الجدول التالي مكونات صافي مصروف المنافع المثبتة في قائمة الدخل الشامل والمبالغ المثبتة في قائمة المركز المالي. 

 
 اللتزامات منافع الموظفین المحددة:   فیما یلي الحركة في القیمة الحالیة

 
 ۲۰۲۲ ۲۰۲۱ 
   

 ۱۷۰٬۹٥۸٬۹٤٦ ۱٥٤٬۸۳٤٬٦۷۱ الرصید االفتتاحي 
   

   مدرجة في الربح أو الخسارة: 
 ۱۰٬۷۹۸٬۷٦۳ ۱۰٬۳۹۷٬۹۲۷ تكلفة الخدمة الحالیة 

 ۳٬٤٤۷٬٦۸۱ ٤٬۱٦۳٬۹۰٥ تكلفة الفائدة 
 ۱٤٬٥٦۱٬۸۳۲ ۱٤٬۲٤٦٬٤٤٤ 

   الشامل اآلخر: مدرجة في الدخل 
 ۱٬۷۰۷٬۰۱۳ ۱٬۷۷٦٬۲۰۹ خسارة اكتواریة على االلتزامات 

   
 ) ۳۲٬۰۷۷٬۷۳۲( ) ۳٦٬۰۹۳٬۸٥٤( منافع مدفوعة خالل السنة 

 ۱٥٤٬۸۳٤٬٦۷۱ ۱۳٥٬۰۷۸٬۸٥۸ الرصید الختامي
 

 تشتمل االفتراضات الرئیسیة المستخدمة في تحدید التزامات منافع الموظفین المحددة على ما یلي: 
 ۲۰۲۲ ۲۰۲۱ 
   

 ٪۲٬٦٥ ٪٤٬۸۰ معدل الخصم 
 ٪۲٬٦٥ ٪٥٬۰۰ -٪ ٤٬۸۰ معدالت الزیادة المستقبلیة للرواتب 

 
 فیما یلي تحلیل الحساسیة الكمیة لالفتراضات الھامة على التزامات المنافع المحددة: 

 
 معدل الخصم: 

 
 ۲۰۲۲ ۲۰۲۱ 
   

 ) ٦٬٦٤۰٬۸۹٦( ) ٥٬٤۳٤٬۰۷۹( ٪ في معدل الخصم ۰٬٥زیادة بنسبة 
 ۷٬۲۰۲٬۱٤۱ ٥٬۸۷۰٬۲۷۲ ٪ في معدل الخصم ۰٬٥نقص بنسبة 

 
 معدل زیادة الرواتب في المستقبل: 

   
 ۷٬٥٥۹٬۸٤۱ ٤٬۸۷٦٬٥۲۲ ٪ في معدل الرواتب المستقبلیة ۰٬٥زیادة بنسبة 

 ) ۷٬۰۳۳٬٤۰٤( ) ٤٬٥٦٤٬۰٦٥( ٪ في معدل الرواتب المستقبلیة ۰٬٥انخفاض بنسبة 
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 لوبریف  -شركة أرامكو السعودیة لزیوت األساس 
 (شركة مساھمة سعودیة)

 ۲۰۲۲دیسمبر   ۳۱إیضاحات حول القوائم المالیة للسنة المنتھیة في 
 (جمیع المبالغ بالریاالت السعودیة ما لم یذكر غیر ذلك) 

 

۳۳ 

 (تتمة) التزامات منافع الموظفین  ۱۹
 

ون  یستند تحلیل الحساسیة إلى التغیر في أي افتراض مع بقاء جمیع االفتراضات األخرى ثابتة. وفي الواقع، لیس من المرجح حدوث ذلك، وقد تك
كتواریة الجوھریة، فإن نفس الطریقة  التغیرات في بعض االفتراضات مترابطة. وعند احتساب حساسیة التزام المنافع المحددة إلى االفتراضات اال

ساب إنھاء الخدمة  (القیمة الحالیة اللتزام المنافع المحددة التي تحتسب بطریقة وحدة االئتمان المتوقعة في نھایة فترة التقریر) قد تم تطبیقھا عند احت
 للموظفین. 

 
 :۲۰۲۲دیسمبر  ۳۱ة كما في فیما یلي تحلیل االستحقاق المتوقع اللتزامات منافع الموظفین غیر المخصوم

 
 ۸٬٤۲۷٬۱٤٥ أقل من سنة واحدة 

 ٦٦٬۱۷۲٬۱۸٤ سنوات  ٥ – ۱بین 
 ٤۱۲٬۳۱۷٬۱٤٥ سنوات  ٥أكثر من 

 
 منافع الرعایة الصحیّة للموظفین بعد نھایة الخدمة  (ب)

 
سنة خدمة في الشركة وأال تقل أعمارھم عن    ۲٥تُقدم الشركة أیضاً تغطیة طبیة كاملة للموظفین السعودیین وأزواجھم بشرط إكمالھم ما ال یقل عن  

 مؤھلین للحصول على ھذه المنافع.  ۲۰۲۱فبرایر  ۲۸یبلغ الموظف ستین سنة. لن یكون الموظفون الذین انضموا إلى الشركة بعد   سنة أو ٥٥
 

 تة في قائمة المركز المالي: یلخص الجدول التالي مكونات صافي مصاریف المنافع المثبتة في قائمة الدخل الشامل والمبالغ المثب
 

 الحركة في القیمة الحالیة اللتزام المنافع المحددة: 
 

 ۲۰۲۲ ۲۰۲۱ 
   

 ۱۲۲٬۱٥۳٬۱٥۳ ۱٦٦٬۸۳٤٬۹۱۰ الرصید االفتتاحي 
   مدرجة في الربح أو الخسارة: 

 ٦٬۳۱۷٬۳٥۹ ٦٬۸۲۸٬۷۷٥ تكلفة الخدمة الحالیة 
 ٤٬۱۹٤٬۹٦۷ ٥٬٦۰٥٬۲۳۳ تكلفة الفائدة 

 ۱۲٬٤۳٤٬۰۰۸ ۱۰٬٥۱۲٬۳۲٦ 
   مدرجة في الدخل الشامل اآلخر: 

 ۳٥٬٦۱۹٬۰٥۸ ) ٤۹٬٦۹٤٬٤٥۷( (ربح) خسارة اكتواریة على االلتزام 
   

 ) ۱٬٤٤۹٬٦۲۷( ) ۱٬٥۲٦٬۹۲۷( منافع مدفوعة خالل السنة 
   

 ۱٦٦٬۸۳٤٬۹۱۰ ۱۲۸٬۰٤۷٬٥۳٤ الرصید الختامي
 

 تحدید التزامات منافع نھایة الخدمة للموظفین المحددة على ما یلي: تشتمل االفتراضات الرئیسیة المستخدمة في 
 

 ۲۰۲۲ ۲۰۲۱ 
   

 ٪۳٬۳۰ ٪٥٦٬٥ معدل الخصم 
 ٪٥٬۳۰ ٪٥٦٬۷ معدل التأمین الطبي (قبل التقاعد وما بعد التقاعد) 

 
 فیما یلي تحلیل الحساسیة الكمیة لالفتراضات الھامة على التزامات المنافع المحددة: 

 
 ۲۰۲۲ ۲۰۲۱ 

 معدل الخصم: 
   

 ) ۲۱٬٥۰٦٬۰۰٤( ) ۱٥٬۷٦۲٬۲۰٥( ٪ في معدل الخصم ۰٬٥زیادة بنسبة 
 ۲٥٬۹٦۸٬۰۹۰ ۱۸٬۹٥۷٬٤۲٥ ٪ في معدل الخصم ۰٬٥انخفاض بنسبة 

 
  

 لوبریف  -شركة أرامكو السعودیة لزیوت األساس 
 (شركة مساھمة سعودیة)

 ۲۰۲۲دیسمبر   ۳۱إیضاحات حول القوائم المالیة للسنة المنتھیة في 
 (جمیع المبالغ بالریاالت السعودیة ما لم یذكر غیر ذلك) 

 

۳٤ 

 (تتمة) التزامات منافع الموظفین  ۱۹
 

 معدل التأمین الطبي (قبل التقاعد): 
 

 ۷٬۳٤٤٬۲۲٦ ٤٬٦۷۲٬۳۲۸  في معدل التأمین الطبي (قبل التقاعد) ٪۰٬٥زیادة بنسبة 
 ) ٦٬٦۷۷٬۸۰٦( ) ٤٬۲٥٤٬۹۲۳( في معدل التأمین الطبي (قبل التقاعد)  ٪۰٬٥انخفاض بنسبة 

 
 معدل التأمین الطبي (بعد التقاعد): 

 
 ۱۷٬٥۱۸٬۰۷۸ ۱۳٬٥۲۹٬۷۰۲ في معدل التأمین الطبي (بعد التقاعد)  ٪۰٬٥زیادة بنسبة 

 ) ۱٥٬۳۲۹٬۸۹۳( ) ۱۱٬۷۹۰٬٤۲۳( في معدل التأمین الطبي (بعد التقاعد) ٪۰٬٥انخفاض بنسبة 
 

حدوث ذلك، وقد تكون  یستند تحلیل الحساسیة إلى التغیر في أي افتراض مع بقاء جمیع االفتراضات األخرى ثابتة. وفي الواقع، لیس من المرجح  
لطریقة  التغیرات في بعض االفتراضات مترابطة. وعند احتساب حساسیة التزامات المنافع المحددة إلى االفتراضات االكتواریة الجوھریة، فإن نفس ا

قد تم تطبیقھا عند احتساب نھایة الخدمة   (القیمة الحالیة اللتزامات المنافع المحددة التي تحتسب بطریقة وحدة االئتمان المتوقعة في نھایة فترة التقریر)
   للموظفین.

 
 : ۲۰۲۲دیسمبر  ۳۱فیما یلي تحلیل االستحقاق المتوقع لمنافع الرعایة الصحیّة للموظفین بعد نھایة الخدمة كما في 

 
 ۷٦۸٬۰۹۸ أقل من سنة واحدة 

 ۷٬۹۰۹٬۱۱۲ سنوات  ٥ – ۱بین 
 ۲۱۳٬۰۸۰٬۳۰٤ سنوات  ٥أكثر من 

 
   نیادخار الموظف خطة  (ج) 

 
 الحركة في خطة االدخار للموظفین ھي كما یلي: 

 
  ۲۰۲۲ ۲۰۲۱ 
    

 ۳۳٬۲۳۳٬۲۹۸ ۳٦٬٦۲۳٬٦۹۷    الرصید االفتتاحي
 ۱٤٬۳۷٤٬۸۸٤ ۱٥٬٦۳۱٬۲۲٦  للسنة مساھمة 

 ) ۱۰٬۹۸٤٬٤۸٥( ) ۱٤٬۹۹۸٬۹۱۰(  السنة عملیات السحب خالل 
 ۳٦٬٦۲۳٬٦۹۷ ۳۷٬۲٥٦٬۰۱۳  الرصید الختامي

 
 ۲۰۲۱ ۲۰۲۲ إیضاح  

    
 ٥٬٥۲٤٬٤۸۲ ٤٬٤٦۷٬۳۰٤ ۲۰ متداولة غیر 

 ۳۱٬۰۹۹٬۲۱٥ ۳۲٬۷۸۸٬۷۰۹ ۲۱ متداولة 
  ۳۷٬۲٥٦٬۰۱۳ ۳٦٬٦۲۳٬٦۹۷ 

 
 مطلوبات غیر متداولة أخرى ۲۰

 
 ۲۰۲۲ ۲۰۲۱ 
   

 ۳۱٬٤۱۲٬۸۰٤ ۳۹٬۰۸۰٬٤٥۰ مخصص التفكیك 
 ٥٬٥۲٤٬٤۸۲ ٤٬٤٦۷٬۳۰٤ إدخار الموظفینخطة 

 ۱٬۲۳٦٬۷۱۷ ۸٦۹٬۱۳۱   الحاالت الطبیة المزمنة
 ٤٤٬٤۱٦٬۸۸٥ ۳۸٬۱۷٤٬۰۰۳ 

 
ي من  یتم تكوین مخصص إیقاف التشغیل اللتزام إغالق مصفاة جدة واستصالحھا وتفكیكھا. ومن المتوقع أن یتم تكبد ھذه االلتزامات في السنة الت

شروط اتفاقیات  إغالق المصفاة. تقدر اإلدارة المخصص بناًء على فھم اإلدارة للمتطلبات النظامیة الحالیة في المملكة العربیة السعودیة و  المتوقع فیھا
 الترخیص والتقدیرات الھندسیة. 
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 لوبریف  -شركة أرامكو السعودیة لزیوت األساس 
 (شركة مساھمة سعودیة)

 ۲۰۲۲دیسمبر   ۳۱إیضاحات حول القوائم المالیة للسنة المنتھیة في 
 (جمیع المبالغ بالریاالت السعودیة ما لم یذكر غیر ذلك) 

 

۳٥ 

 (تتمة)مطلوبات غیر متداولة أخرى  ۲۰
 

متاحة حالیًا بما  یمثل مخصص التزام إیقاف تشغیل القیمة الحالیة للمبلغ الكامل لتكالیف اإلغالق واالستصالح المستقبلیة مقدرة، بناًء على المعلومات ال
واألنظمة المعمول بھا. قد تكون التغیرات المستقبلیة، إن وجدت، في األنظمة وافتراضات التكلفة جوھریة وسیتم إثباتھا عند  في ذلك خطط اإلغالق  

 تحدیدھا. 
 

 فیما یلي حركة مخصص التفكیك: 
 

  ۲۰۲۲ ۲۰۲۱ 
    

 ۳۰٬۷۳۳٬۷۸٤ ۳۱٬٤۱۲٬۸۰٤  الرصید االفتتاحي 
 - ۷٬۰۱۳٬۷۳٦  إضافة خالل السنة* 

 ٦۷۹٬۰۲۰ ٦٥۳٬۹۱۰  إطفاء خصم 
 ۳۱٬٤۱۲٬۸۰٤ ۳۹٬۰۸۰٬٤٥۰  الرصید الختامي

 
ملیون لایر سعودي    ٤۲٬٦۹، قامت اإلدارة بإعادة تقییم التكالیف المتوقعة لتفكیك التزام مصفاة جدة بمبلغ  ۲۰۲۲دیسمبر    ۳۱* خالل السنة المنتھیة في  

 . ۲۰۲٦في سنة 
 

 ذمم دائنة تجاریة وذمم دائنة أخرى ۲۱
 

 ۲۰۲۱ ۲۰۲۲ إیضاح  
    

 ۹۳۳٬۲٦٥٬۲۹۲ ٥۰٦٬٤۰٥٬۹٥۲ ۲۳   أطراف ذات عالقة
 ٤٥٬٤٤۳٬۲۳۷ ٦٤٬۷٥۷٬۷٥٥  أطراف أخرى 

 ۸٬٦۷۷٬٥۸٦ ۲۲٬۳۸۹٬۷۳٦  دفعات مقدمة من عمالء 
 ۳۱٬۰۹۹٬۲۱٥ ۳۲٬۷۸۸٬۷۰۹  خطة إدخار الموظفین

 ٦۸٬۱۸٥٬٦۸٥ ٤۸٬۱٤٦٬۳۷۷  ذمم دائنة أخرى 
  ٦۷٤٬٤۸۸٬٥۲۹ ۱٬۰۸٦٬٦۷۱٬۰۱٥ 

 
 

شھًرا من تاریخ إثباتھا. تقارب القیم الدفتریة للذمم الدائنة التجاریة قیمھا    ۱۲-۳الذمم الدائنة التجاریة غیر مضمونة ویتم سدادھا عادة في غضون  
 العادلة، وذلك بسبب طبیعتھا قصیرة األجل. 

 
بمقاصة المبالغ  یتم إجراء مقاصة للموجودات والمطلوبات المالیة وبیان صافي القیمة في قائمة المركز المالي حیث تمتلك الشركة حالیاً حق نافذ نظاًما 

مكو السعودیة لشراء  الشركة اتفاقاً مع أرا  لدىالمثبتة وعند وجود نیة للتسویة على أساس الصافي أو تحقیق األصل وتسویة االلتزام في نفس الوقت.  
وبیع المنتجات الثانویة (زیت الوقود الثقیل البحري) في مصفاة ینبع. یتم تسویة ھذه المعامالت    اللقیماللقیم وبیع المنتجات الثانویة في مصفاة جدة وشراء  

 یوماً ویتم سداد صافي الدفعة إلى أرامكو السعودیة أو یتم استالمھا منھا. ۹۰إلى  ٦۰بعد 
 

  جدول التالي األدوات المالیة المثبتة والتي یتم إجراء مقاصة لھا أو تخضع لترتیبات مقاصة قابلة للتنفیذ: یعرض ال
 آثار المقاصة على قائمة المركز المالي  
   صافي المبالغ المعروضة مبالغ المقاصة  إجمالي المبالغ  

    ۲۰۲۲دیسمبر  ۳۱
 ۳٦۹٬۷٥۷٬٤٦۳ ) ٤٤٤٬۳٦۷٬۷٥۸( ۸۱٤٬۱۲٥٬۲۲۱ ذمم مدینة من أطراف ذات عالقة 

 ٥۰٦٬٤۰٥٬۹٥۲ ) ٤٤٤٬۳٦۷٬۷٥۸( ۹٥۰٬۷۷۳٬۷۱۰ ذمم دائنة ألطراف ذات عالقة 
    

    ۲۰۲۱دیسمبر  ۳۱
 ٤۱۳٬۰۳۱٬٦۲۳ ) ٦۳۲٬۰۳۱٬۰٤٥( ۱٬۰٤٥٬۰٦۲٬٦٦۸ ذمم مدینة من أطراف ذات عالقة 

 ۹۳۳٬۲٦٥٬۲۹۲ ) ٦۳۲٬۰۳۱٬۰٤٥( ۱٬٥٦٥٬۲۹٦٬۳۳۷ ذمم دائنة ألطراف ذات عالقة 
 
  

 لوبریف  -شركة أرامكو السعودیة لزیوت األساس 
 (شركة مساھمة سعودیة)

 ۲۰۲۲دیسمبر   ۳۱إیضاحات حول القوائم المالیة للسنة المنتھیة في 
 (جمیع المبالغ بالریاالت السعودیة ما لم یذكر غیر ذلك) 

 

۳٦ 

   مصاریف مستحقة ومطلوبات أخرى ۲۲
 ۲۰۲۱ ۲۰۲۲ إیضاح  
    

 ۱۸٬۱٤٦٬۳٥٤ ۱۱۲٬٦٦٦٬٥۷۱  مصاریف مستحقة 
 - ٥٥٬۳۰٦٬۳۸٥ ۱-۲۲ صافي ضریبة القیمة المضافة مستحقة الدفع 

 ۳۷٬۱٦۲٬٦۸۱ ٤۲٬۹٥٥٬۸۰۰  مستحقات لخصومات الكمیة والخصومات
 ۳۸٬۳۰٤٬٦۱٤ ۲۰٬۷۹٥٬۰۸۱  مستحقة مكافآت 

 ٦٬۳۳٥٬۷۸۹ - ۲-۲۲ أدوات مالیة مشتقة مقاسة بالقیمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة 
 ٥٬۱۲۷٬٦۹٥ ٥٬۳۷۳٬۰٦٥ ۳-۲۲ أخرى

  ۲۳۷٬۰۹٦٬۹۰۲ ۱۰٥٬۰۷۷٬۱۳۳ 
 

٪، فإن  ۱٥، والتي تخضع لضریبة القیمة المضافة بنسبة  ۲۰۲۲دیسمبر    ۳۱نظًرا للزیادة في المبیعات المحلیة خالل السنة المنتھیة في    ۲۲-۱
 .۲۰۲۲دیسمبر  ۳۱الشركة لدیھا مركز صافي ضریبة القیمة المضافة مستحقة الدفع كما في 

 
. تعتمد الشركة على الطرف المقابل لتقییم ھذه المشتقات.    مع الشریعة اإلسالمیة  ةافقمتو   يوھ تم تصنیف الترتیب كترتیب تحوط منذ بدایتھ    ۲۲-۲

   .۱-۳۰تم شرح أسالیب التقییم المطبقة من قبل األطراف المقابلة في إیضاح 
 

 ق: فیما یلي تحلیل األدوات المالیة المشتقة والقیم العادلة ذات الصلة مع القیم االسمیة المصنفة حسب مدة االستحقا 
 

 القیمة االسمیة  القیمة العادلة السالبة  
 ۲۰۲۱دیسمبر  ۳۱ ۲۰۲۲دیسمبر  ۳۱ ۲۰۲۱دیسمبر  ۳۱ ۲۰۲۲دیسمبر  ۳۱ 
     

 ۲۹۷٬۱۳٥٬٤۰۹  ٦۷٬٤٥۹٬٥٦۸ ٦٬۳۳٥٬۷۸۹  - مقایضات سعر الفائدة 
 

 .۲۰۲۲دیسمبر   ۳۱تتعلق بالمطلوبات مقابل رصید إجازات الموظفین غیر المستخدمة كما في  ۲۲-۳
 

 معامالت وأرصدة مع أطراف ذات عالقة  ۲۳
 

لھذه   تتكون األطراف ذات العالقة من مساھمي وكبار موظفي اإلدارة للشركة والشركات الخاضعة للسیطرة أو السیطرة المشتركة أو النفوذ الجوھري
مجلس اإلدارة أو اإلدارة العلیا حصة فیھا (أطراف ذات عالقة  األطراف. كما تتضمن األطراف ذات العالقة منشآت األعمال التي یمتلك بعض أعضاء  

 أخرى). عالوة على ذلك، تخضع الشركة في النھایة لسیطرة حكومة المملكة العربیة السعودیة. 
 

 فیما یلي قائمة األطراف ذات العالقة التي تمتلك الشركة معھا معامالت وأرصدة ھامة: 
 

 النھائیة لمساھم والشركة األم 
 

 شركة الزیت العربیة السعودیة ("أرامكو السعودیة") 
 

 منشآت خاضعة لسیطرة مشتركة 
 

 شركة مصفاة أرامكو السعودیة موبیل المحدودة ("سامرف") 
 شركة أس أویل سنغافورة بي تي إي المحدودة 

 شركة أس أویل 
 ذات مسوؤلیة محدودة شركة موتیفا للتجارة  

 للكیماویات شركة أرامكو 
 شركة أرامكو للزیوت والتجزئة 

   شركة أرامكو السعودیة للتكنولوجیا
 

 اتفاقیات مع أرامكو السعودیة 
 

 عقود شراء وبیع في مصفاتي جدة وینبع  .۱
 

كما    لدى وینبع.  جدة  في  لمصافیھا  اللقیم  لشراء  السعودیة  أرامكو  مع  اتفاقیات  بعض    لدىالشركة  لبیع  السعودیة  أرامكو  مع  اتفاقیة شراء  الشركة 
 المنتجات. تعتمد آلیة التسعیر لبیع وشراء ھذه المنتجات على الصیغ التي تحتوي على مدخالت خارجیة مذكورة في العقود. 
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 لوبریف  -شركة أرامكو السعودیة لزیوت األساس 
 (شركة مساھمة سعودیة)

 ۲۰۲۲دیسمبر   ۳۱إیضاحات حول القوائم المالیة للسنة المنتھیة في 
 (جمیع المبالغ بالریاالت السعودیة ما لم یذكر غیر ذلك) 

 

۳۷ 

 (تتمة) معامالت وأرصدة مع أطراف ذات عالقة  ۲۳
 

 اإلدارة الفنیة وخدمات الدعم واإلیجارات .۲
 

الشركة اتفاقیتي إیجار مع    لدىكما تقدم أرامكو السعودیة الدعم الفني التشغیلي والمرافق والموارد البشریة للشركة على أساس شروط تجاریة. كما  
 أرامكو السعودیة لتأجیر األراضي في جدة وخطوط األنابیب بشروط تجاریة. 

 
 اتفاقیة مع سامرف 

 
معینة من مصفاة ینبع إلى سامرف. تعتمد آلیة التسعیر على صیغة تحتوي على مدخالت خارجیة مذكورة في العقد.  لدى الشركة اتفاقیة لبیع منتجات  

 كما تتلقى الشركة خدمات الدعم الفني واإلداري من سامرف بشروط تجاریة. 
 

   معامالت مع كبار موظفي اإلدارة
 

موظفین المشاركین في عملیات الشركة. فیما یلي تعویضات كبار موظفي اإلدارة عن  یشمل موظفو اإلدارة الرئیسیون جمیع رؤساء األقسام وكبار ال
 :  السنة

 
 ۲۰۲۲ ۲۰۲۱ 

   
 ۲۱٬٥٦٤٬۲۷۱ ۲۸٬۳٥۲٬۸٥۱ منافع الموظفین قصیرة األجل 

 ۹٤٦٬٥۱۹ ۲٥٤٬٤۱۲٬۳ مخصص التزامات منافع الموظفین 
 

محدد في االتفاقیات المبرمة مع األطراف ذات العالقة. تتراوح فترات االئتمان مع  تمت جمیع المعامالت مع األطراف ذات العالقة بشروط كما ھو  
 یوًما. ۹۰إلى  ۳۰جمیع األطراف ذات الصلة من 

 
 

س 
شركة أرامكو السعودیة لزیوت األسا

- 
ف 

لوبری
 

(شركة مساھمة سعودیة)
 

ضاحات حول القوائم المالیة للسنة المنتھیة في 
إی

۳۱
  

دیسمبر 
۲۰۲۲

 
ت السعودیة ما لم یذكر غیر ذلك) 

(جمیع المبالغ بالریاال
 

 

۳۸
 

 
۲۳

 
ف ذات عالقة

صدة مع أطرا
معامالت وأر

 
(تتمة) 

 
 

ت في سیاق االعمال االعتیادیة والمدرجة في القوائم الم
ت العالقة التي تم

ف ذا
صدة الجوھریة مع األطرا

ت واألر
ص فیما یلي المعامال

تتلخ
الیة: 

 
 

ف ذو العالقة 
الطر

 
طبیعة المعاملة 

 
مبلغ المعامالت للسنة المنتھیة في 

۳۱
 

دیسمبر
 

صید كما في 
الر

۳۱
  

دیسمبر 
 

ف ذات عالقة 
مطلوب من أطرا

 
 

۲۰۲۲
 

۲۰۲۱
 

۲۰۲۲
 

۲۰۲۱
 

 
 

 
 

 
 

أرامكو السعودیة 
 

ت 
ت المنتجا

مبیعا
الثانویة 

 
۳٬٦۸٦٬۷۱۹٬۱۳٤

 
۳٬۳٤۰٬۰۹۲٬۹۸۳

 
۱۲۱٬٦٥۳٬۲۹٥

 
۱٤۱٬۸٦۸٬۲۱٦

 
ف 

سامر
 

ت الثانویة
ت المنتجا

مبیعا
   

۹۳۲٬۲٥۰٬۲۸۳
 

٦۲۹٬۱٦۳٬۷۲٥
 

۱٤۷٬۲۲۱٬۷۲۲
 

۱۷۸٬۹٥٤٬۰۸٦
 

س أویل سنغافورة بي تي إي المحدودة 
شركة أ

 
س 

ت األسا
ت زیو

مبیعا
 

۱٬۲٤٥٬۲۷۸٬٥۸۲
 

۸۱۰٬٦۳۳٬٥۳۷
 

٦۸٬۸۱۹٬٥٥۳
 

۷۰٬۰۸۲٬۱۱۲
 

س أویل 
شركة أ

 
س 

ت األسا
ت زیو

مبیعا
 

۲٥٬۲٤۹٬٥٤٥
 

- 
۲٤٬٦٤۷٬۱٥۳

 
- 

شركة موتیفا للتجارة  
ت مسوؤلیة محدودة 

ذا
 

س 
ت األسا

ت زیو
مبیعا

 
۱۹٬۳۱۳٬٥۹۷

 
۱۲۹٬۳۸۱٬٥۲٦

 
- 

۲۱٬٤۲۰٬۸۷۰
 

ت 
شركة ارامكو للكیماویا

 
س 

ت األسا
ت زیو

مبیعا
 

۱۹٬۲٥٤٬۷۰٦
 

۱۰٬٦٦٥٬۰۳۷
 

٦٬۱۷٤٬۱۷۲
 

۷۰٦٬۳۳۹
 

ت والتجزئة 
شركة أرامكو للزیو

 
س 

ت األسا
ت زیو

مبیعا
 

۱۱٬۹۱٥٬٦٤٤
 

- 
۱٬۲٤۱٬٥٦۸

 
- 

صناعي
شركة جدوى لالستثمار ال

 
(مساھم سابق) 

 
شراء أسھم خزینة 

 
٥۷٬٤۲۰٬۰۰۰

 
- 

- 
- 

 
ب العام األولي 

ف المتعلقة باالكتتا
صاری

استرداد الم
 

۲٥٬٦۱۰٬۲٤۹
 

- 
- 

- 
  

 
 

۳٦۹٬۷٥۷٬٤٦۳
 

٤۱۳٬۰۳۱٬٦۲۳
 

ف ذات عالقة 
مطلوب إلى أطرا

 
 

 
 

 
 

  
 

 
 

 
أرامكو 

السعودیة 
 

شراء اللقیم ومواد ومرافق 
 

٦٬۷۲٥٬٤۸۰٬۹۰۱
 

٥٬۸٤۲٬۲۳۰٬۳۰٥
 

٤٦۸٬۷۳۹٬٦۰۱
 

۸۹۲٬٥۸۷٬٤٥۸
 

 
ت فنیة ودعم إداري 

خدما
 

٬٦۷٤
۲۸

۰
۲۳٬

 
۲۲٬٥٥۱٬٥۰۸

 
۲٥٬۹۷۲٬۱۸۸

 
۱۸٬۰٤٤٬۷٥۳

 
 

صفاة ینبع 
ب في م

صفاة جدة وخط أنابی
ض في م

إیجار قطعة أر
 

۲٬٦٤۳٬٥۱٤
 

۲٬٦٤۳٬٥۱٤
 

- 
- 

 
ت 

توزیعا
األرباح 

 
۸۸٤٬٥۹٦٬۷٥۲

 
۷۱٦٬۳۹۷٬۷۹۹

 
- 

- 
ف 

سامر
 

ت فنیة ودعم إداري 
خدما

 
۱٬۱۹۳٬۱۹۷

 
۱٬۱۳٦٬۳۷۸

 
- 

- 
س أویل 

شركة أ
 

س 
ت األسا

ت زیو
مشتریا

 
۳۲۸٬۱۲۷٬۱۸۳

 
۳۸۰٬۰۹۹٬۸٤۹

 
۱۱٬٦۹٤٬۱٦۳

 
۲۲٬٦۳۳٬۰۸۱

 
شركة أرامكو السعودیة للتكنولوجیا 

 
ت فنیة ودعم إداري 

خدما
 

۳۰۰٬۰۰۰
 

۳۰۰٬۰۰۰
 

- 
- 

  
 

 
٥۰٦٬٤۰٥٬۹٥۲

 
۹۳۳٬۲٦٥٬۲۹۲

 
 

ت البیع إلى أرامكو السعودیة و
ت الشركة المشتقة من عملیا

ب إیرادا
تقار

 
ضعة لسیطرة مشتركة

ت خا
منشآ

 
ما نسبتھ  

۳٥
٪ و

۲۱
) ٪

۳۱
 

دیسمبر 
۲۰۲۱

 :
۳۸

٪ و
۱۸

ت. 
٪) على التوالي من مجموع اإلیرادا
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 لوبریف  -شركة أرامكو السعودیة لزیوت األساس 
 (شركة مساھمة سعودیة)

 ۲۰۲۲دیسمبر   ۳۱للسنة المنتھیة في إیضاحات حول القوائم المالیة 
 (جمیع المبالغ بالریاالت السعودیة ما لم یذكر غیر ذلك) 

 

۳۹ 

 اإلیرادات  ۲٤
 

إیراداتھا من نقل البضائع في نقطة زمنیة معینة واإلیرادات من الشحن والخدمات إلى أرامكو السعودیة على مدار فترة زمنیة. تمتلك  تستمد الشركة  
 الشركة خطوط اإلنتاج الرئیسیة التالیة: 

 
 ۲۰۲۲ ۲۰۲۱ 
 (معدلة)  
   

 ٤٬۷٤۳٬۱۱۷٬۹٤۹ ٥٬۷٦۹٬٥۱۳٬۲٥۰ إیرادات من مبیعات زیوت األساس* 
 ٤٬۱۰۳٬٦۰۸٬۸۸۸ ٤٬۸٤٤٬۳۷۸٬۹۳۹ إیرادات من مبیعات المنتجات الثانویة 

 ۱۰٬٦۱۳٬۸۹۲٬۱۸۹ ۸٬۸٤٦٬۷۲٦٬۸۳۷ 
 

:  ۲۰۲۱دیسمبر    ۳۱ملیون لایر سعودي (  ۷۸٬۹۸، أثبتت الشركة إیرادات من خدمات الشحن بمبلغ  ۲۰۲۲دیسمبر   ۳۱* خالل السنة المنتھیة في  
   ملیون لایر سعودي). ۹۱٬٦۸

 
 قامت اإلدارة بتصنیف عملیاتھا الجغرافیة كما یلي: 

 
 ۲۰۲۲ ۲۰۲۱ 
 (معدلة)  

   المعلومات الجغرافیة 
   إیرادات من مبیعات محلیة 
 ٥٬٦۲۳٬۸۰۰٬٦۳٥ ٦٬۷۳۹٬٦۲٦٬۳۸۷ المملكة العربیة السعودیة 

   

   إیرادات من مبیعات التصدیر 
 ۱٬۸۲٤٬۰۸٤٬٤۳۳ ۲٬۰۹۳٬٤۳۷٬۸٥۷ اإلمارات العربیة المتحدة 

 ۷۸٤٬۷۱۸٬۰۹۹ ۹۸۰٬٤۲۲٬٥٦٥ الھند 
 ۳٥٬۷٥۳٬٤۹۹ ۲۰۲٬۱۹۸٬۷٦۹ مصر

 ۲٥۰٬۱۷۸٬۱۷۹ ۲۰۰٬۳۳٦٬۱٦۷ سنغافورة 
 ۳۲۸٬۱۹۱٬۹۹۲ ۳۹۷٬۸۷۰٬٤٤٤ أخرى

   
 ۸٬۸٤٦٬۷۲٦٬۸۳۷ ۱۰٬٦۱۳٬۸۹۲٬۱۸۹ المجموع 

 
 تكلفة اإلیرادات  ۲٥

 
 ۲۰۲۱ ۲۰۲۲ إیضاح  
 (معدلة)   
    

 ٦٬۱۸۲٬۰٤٦٬۰۷۹ ۷٬۳۸۸٬۳۱۰٬٥٤٥  تكلفة المواد 
 ۳۲۹٬۰۸۹٬۹۸۲ ۳۲۹٬۷۳۲٬٦۹۳ ٥ استھالك ممتلكات ومصنع ومعدات 

 ۱۸۷٬۰۰۰٬۰۸٤ ۱۸٥٬۰۳٥٬۹۸۱  تكالیف متعلقة بالموظَّفین
 ٥٬۸۳۷٬۸۱٤ ٥٬۸٤٤٬۲٥۷ ٦   استھالك موجودات حق االستخدام

 ۹۰۲٬٤۳۸ ٥۲۷٬۲۲۱  إطفاء موجودات غیر ملموسة 
 ۱٬٥۹۹٬۳۷۳ ۱۳٬۹۸۷٬۹۷۲ ۱۰ مخصص مخزون متقادم 

 ۹۸٬٤۷٤٬٤۳۹ ۱۸٦٬٦۹۸٬۰٥۸  أخرى
  ۸٬۱۱۰٬۱۳٦٬۷۲۷ ٦٬۸۰٤٬۹٥۰٬۲۰۹ 

 
 مصاریف بیع وتوزیع ۲٦

 
 ۲۰۲۲ ۲۰۲۱ 
   

 ۹٤٬۱۲۸٬٦۹۰ ۷۰٬۰٦۸٬۷٦۹ مصاریف شحن 
 ۷٬۹٦۰٬۲٥٤ ۹٬٥۱۰٬۹۰٥ إیجارات خزانات 

 ۳٬۸۹۸٬۰۸۷ ٤٬۰۹۰٬٥۷۷ نفقات غرامة تأخیر 
 ٤٬۳٦٥٬۸٦۸ ٥٬۳۱٦٬٥۲۸ رسوم معالجة خط أنابیب التصدیر

 ٦٬۲۲۹٬۸٦۸ ۷٬۹۹۷٬٥۸۰ أخرى
 ۹٦٬۹۸٤٬۳٥۹ ۱۱٦٬٥۸۲٬۷٦۷ 

 

 لوبریف  -شركة أرامكو السعودیة لزیوت األساس 
 (شركة مساھمة سعودیة)

 ۲۰۲۲دیسمبر   ۳۱للسنة المنتھیة في إیضاحات حول القوائم المالیة 
 (جمیع المبالغ بالریاالت السعودیة ما لم یذكر غیر ذلك) 

 

٤۰ 

 مصاریف عمومیة وإداریة  ۲۷
 

 ۲۰۲۱ ۲۰۲۲ إیضاح  
    

 ۱۱٦٬۹۲٦٬۳۹۲ ۱٤۱٬۸۸٦٬٦۲۸  تكالیف متعلقة بالموظَّفین
 ۲۲٬٥٥۳٬۷٦۸ ۳۹٬۰٤۷٬۷۰۷  أتعاب استشارات 

 ٤٬٥۱۳٬٥۳۲ ٥٬٦۳۷٬۳۷۱  ھاتف وبرید 
 ۲٬۰۱٤٬٦۰۳ ۲٬۰۱٤٬٦۰۳  إطفاء موجودات غیر ملموسة 

 ۱٬۳۹۹٬۱٦٥ ۱٬۳۹۲٬۷۲۲ ٦ استھالك موجودات حق االستخدام 
 ۱٬٦۸۱٬۸۱۰ ۱٬٤۳۳٬۲۰۲  تأمین

 ۹۲۱٬۷۷۳ ۷٦٤٬٦۷۰ ٥ استھالك ممتلكات ومصنع ومعدات 
 ٤٬۸٤٥٬۹۰۰ ٥٬۷۲۷٬۱۸۳ ۱۱ خسارة االنخفاض في قیمة الموجودات المالیة 

 ۲۲٬۰۷٦٬۹۳۹ ۱۸٬۷۷٥٬۷۳۲  أخرى
  ۲۱٦٬٦۷۹٬۸۱۸ ۱۷٦٬۹۳۳٬۸۸۲ 

 
۲۷-۱ 

 
التصمی التغییر في نطاق  التصنیع بسبب  المتعلقة بمصنع  التنفیذ والمشطوفة  قید  الرأسمالیة  م  تتعلق المصاریف األخرى بشكل رئیسي باألعمال 

 : ال یوجد).۲۰۲۱دیسمبر  ۳۱( .ملیون لایر سعودي ۲٤٫٤٦والمواصفات بمبلغ 
 

  تكلفة تمویل  ۲۸
 ۲۰۲۱ ۲۰۲۲ إیضاح  

    تكالیف تمویل تتعلق بـ: 
 ٥٤٬۸۷۲٬۸۲٤ ٦۸٬٦۸۰٬۷۱٤  مرابحة (إسالمیة)  -
 ۸٬۹٦۸٬۷٦۷ -    قرض صندوق االستثمارات العامة (تقلیدي) -
 ٥٬۳۳۹٬۹۰۰ ٥٬۰٦۷٬۳۲۳ ٦   فائدة على مطلوبات إیجاریة -
 ٦۷۹٬۰۲۰ ٦٥۳٬۹۱۰ ۲۰   خصم مخصص التفكیك -

  ۷٤٬٤۰۱٬۹٤۷ ٦۹٬۸٦۰٬٥۱۱ 
 

 الزكاة وضریبة الدخل  ۲۹
 

، تخضع جمیع الحصص في الشركات المقیمة بالسعودیة والتي  ۱۳٦، وبموجب المرسوم الملكي رقم أ/۲۰۱۷دیسمبر    ۳۱خالل السنة المنتھیة في  
ربیة السعودیة بدال  تحتفظ بھا شركة الزیت العربیة السعودیة (أرامكو السعودیة) بشكل مباشر أو غیر مباشر لنظام ضریبة الدخل في المملكة الع

   من الزكاة. وعلیھ، تم إثبات ضریبة الدخل لحصة ملكیة أرامكو السعودیة في الشركة.
 
تخضع الشركة للزكاة فیما یتعلق بحصة شركة جدوى لالستثمار الصناعي وضریبة الدخل فیما یتعلق بحصة أرامكو السعودیة. وقع المساھمون  

  العبء االقتصادي ألي زكاة وضریبة دخل تستحق بموجب النظام المعمول بھ.اتفاقیة تنص على أن یتحمل المساھمون 
 

ذلك،  ۲۰۲۲دیسمبر    ۲۸في   وبعد  تداول،  الشركة في  إدراج  تم  السعودیة  حصة    أصبحت،  المطلوبات  خاضعة  أرامكو  وتم عكس  فقط  للزكاة 
 الضریبیة المؤجلة المسجلة من قبل الشركة.

 
 للسنة المحمل   ۲۹-۱

 
 دیسمبر مما یلي:  ۳۱الزكاة ووضریبة الدخل المحملة (المعكوسة) للسنة المنتھیة في تتضمن 

 
 ۲۰۲۱ ۲۰۲۲ إیضاح  
    

 ) ۱٬۳۸۲٬۲۹۲( ۲۱٬٤٤۹٬۸۸۳ ۲-۲۹ (معكوسة) زكاة محملة
 ۱۳۰٬۱٥٥٬۳۱۷ ۱۹۲٬۲۱۹٬۲٤۱ ۳-۲۹ مصروف ضریبة الدخل 

 ٦۰٬۱٤۱٬٦٤٦ ) ٦۰٬۱٤۱٬٦٤٦( ٦-۲۹   ضریبة مؤجلة (معكوسة) محملة
  ۱٥۳٬٥۲۷٬٤۷۸ ۱۸۸٬۹۱٤٬٦۷۱ 
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 لوبریف  -شركة أرامكو السعودیة لزیوت األساس 
 (شركة مساھمة سعودیة)

 ۲۰۲۲دیسمبر   ۳۱للسنة المنتھیة في إیضاحات حول القوائم المالیة 
 (جمیع المبالغ بالریاالت السعودیة ما لم یذكر غیر ذلك) 

 

٤۱ 

 (تتمة) الزكاة وضریبة الدخل  ۲۹
 

 مكونات الوعاء الزكوي ۲۹-۲
 

   ٪ من صافي الدخل المعدل للسنة. ۲٬٥٪ من الوعاء الزكوي التقریبي (باستثناء صافي الدخل المعدل للسنة) وبنسبة ۲٬٥۸تستحق الزكاة بواقع 
 

 دیسمبر مما یلي: ۳۱تتكون المكونات الھامة للوعاء الزكوي التقریبي ألي مساھم سعودي عدا أرامكو للسنة المنتھیة في 
 

 ۲۰۲۲ ۲۰۲۱ 
   

 ۳٬۷۱۱٬٥٦۲٬۲۱۲ ٤٬۲٤٤٬٥٤٦٬۲٤۸ حقوق الملكیة في بدایة السنة 
 - ) ٥۷٬٤۲۰٬۰۰۰( أسھم الخزینة 

 ۳٦۹٬۰۳۷٬۱۷۳ ۳۰۷٬۰۰۳٬٥٥۹ مخصص كما في بدایة السنة 
 ۸۲٦٬۰۲۷٬۳۹۷ ۲٬۱۰٤٬۸٥۹٬٥۹۱ قروض 

 ۱۱۲٬۸۰۲٬۹۹۲ ۱۰۷٬۷۹۱٬۲۰٥ مطلوبات إیجاریة 
 ) ۳۷٬۳۲٦٬۰۷۱( ٤۷٬۹۱۸٬۲٤۸ ربح (خسارة) إعادة قیاس التزامات منافع الموظفین 

 ) ٥٬۱۲۲٬٤٤٥٬۷٤۲( ) ٤٬۸۱۹٬۰۳۱٬۹۷٤( ممتلكات ومصنع ومعدات 
 ) ۱۰۱٬٦۱۱٬۰۹۰( ) ۹٤٬۳۷٤٬۱۱۱( موجودات حق االستخدام 
 ) ۱۷٬۳۸۳٬٦٥۲( ) ۱۸٬۱۱٤٬٤٥۰( موجودات غیر ملموسة 

 ) ۹۳۷٬٥۰۰٬۰۰۰( ) ۱٬۱۲٥٬۰۰۰٬۰۰۰( توزیعات أرباح 
 ) ۹۸٬٤۱٤٬۸٤٦( ) ۹۷٬۸۲٦٬۹٤۹( قطع غیار ومواد مستھلكة 
 ) ۱٬۲۹٥٬۲٥۱٬٦۲۷( ٦۰۰٬۳٥۱٬۳٦۷ الوعاء الزكوي التقریبي 

   
 ) ۳۸۸٬۲٦۹٬۷۸۷( ۱۸۹٬۲۷۱٬۳٦۸ بمعدل محدد*  (باستثناء صافي الدخل المعدل) الوعاء الزكوي

 ٥۰۱٬۰۱۸٬۷۲۰ ٦٦۸٬۷۲۳٬۹٥٦ * محدد بمعدلصافي الدخل المعدل 
   

 ۱۲٬٥۲٥٬٤٦۸ ۲۱٬٤٤۹٬۸۸۳ الزكاة التقریبیة بمعدل محدد للسنة 
 

، تاریخ اإلدراج في تداول، وبعد ذلك تخضع الشركة للزكاة  ۲۰۲۲دیسمبر   ۲۸قامت الشركة باحتساب الزكاة على مساھمة شركة جدوى حتى    * 
 فقط. 

 
 مخصص الزكاة وضریبة الدخل  ۲۹-۳

 
 فیما یلي حركة الزكاة وضریبة الدخل المستحقة: 

 
 المجموع  الزكاة  ضریبة الدخل  
    

 ۲۲٬۸٤٥٬۱٤۹ ۲۲٬۲۹۰٬٥۹۰ ٥٥٤٬٥٥۹ ۲۰۲۱ینایر  ۱في 
 ) ۱۳٬۹۰۷٬۷٦۰( ) ۱۳٬۹۰۷٬۷٦۰( - المعكوس للسنة السابقة 

 ۱٤۲٬٦۸۰٬۷۸٥ ۱۲٬٥۲٥٬٤٦۸ ۱۳۰٬۱٥٥٬۳۱۷ المحمل للسنة 
 ) ۱٬۱۰۲٬٥٦۲( ) ۱٬۱۰۲٬٥٦۲( - مدفوعات 

 ۱٥۰٬٥۱٥٬٦۱۲ ۱۹٬۸۰٥٬۷۳٦ ۱۳۰٬۷۰۹٬۸۷٦ ۲۰۲۱دیسمبر  ۳۱في 
 ۲۱۳٬٦٦۹٬۱۲٤ ۲۱٬٤٤۹٬۸۸۳ ۱۹۲٬۲۱۹٬۲٤۱ المحمل للسنة 

 ) ۲۳۳٬۹۷۸٬۹۰۰( ) ۱۲٬٥۲٥٬٤٦۸( ) ۲۲۱٬٤٥۳٬٤۳۲( مدفوعات* 
 ۱۳۰٬۲۰٥٬۸۳٦ ۲۸٬۷۳۰٬۱٥۱ ۱۰۱٬٤۷٥٬٦۸٥ ۲۰۲۲دیسمبر  ۳۱في 

 
  الدخل،  ضریبة للوائح وفقًا سنویة ربع  معجلة كضریبة سعودي لایر  ملیون ۹٤٬٦٤، دفعت الشركة ۲۰۲۲دیسمبر   ۳۱* خالل السنة المنتھیة في 

 . السابقة  للسنة الدخل وضریبة الزكاة  إقرار  إلى تستند  والتي
 

  

 لوبریف  -شركة أرامكو السعودیة لزیوت األساس 
 (شركة مساھمة سعودیة)

 ۲۰۲۲دیسمبر   ۳۱للسنة المنتھیة في إیضاحات حول القوائم المالیة 
 (جمیع المبالغ بالریاالت السعودیة ما لم یذكر غیر ذلك) 

 

٤۲ 

 (تتمة) الزكاة وضریبة الدخل  ۲۹
 

   ضریبة الدخل ٤-۲۹
 

بنسبة   الدخل  التزام ضریبة  السعودیة  ۲۰یحتسب  العائد ألرامكو  المعدل  الدخل  األجانب  و٪ من صافي  تاریخ  ل للمساھمین  شركة جدوى حتى 
 اإلدراج. 

 
 دیسمبر:  ۳۱فیما یلي تلخیص لفروقات جوھریة بین صافي الدخل المالي وصافي الدخل الضریبي التقدیري للسنة المنتھیة في 

 
  ۲۰۲۲ ۲۰۲۱ 
    

 ۱٬٦۹۱٬٤۲۹٬۷۰۲ ۲٬۱۳۱٬٦۰۹٬٦٤٤  الربح قبل الزكاة وضریبة الدخل 
      تعدیالت لـ:

 ) ٤۸۲٬۷۰٤٬۸۳۲( ) ۲۹۰٬۷۲٤٬٤۸۸(  استھالك وإطفاء   -
 ۳۱٬۸۸۳٬۰٦۲ ٤۷٬٤۲۳٬۷٦۱  مخصصات  -
 ) ۳٤٬۲٥۱٬٤۳۳( ) ۳۹٬۱۰٤٬٤۰٥(  مخصص مستخدم   -
 ) ٤٬۸۳۷٬٤۹٤( ) ٥٬۰۱۱٬۷۸۷(  بالصافي  -فوائد ومدفوعات اإلیجار  -
 ۲۱٬۸٥٤٬٤۸٥ ) ٦٬۳۳٥٬۷۸۹(  أخرى -

  ۱٬۸۳۷٬۸٥٦٬۹۳٦ ۱٬۲۲۳٬۳۷۳٬٤۹۰ 
 ٪۷۰٬۹۳ ٪ ۷۰٬۹۳ -٪ ۷۰  نسبة الملكیة للمساھم األجنبي* 

    
 ۸٦۷٬۷۰۲٬۱۱٥ ۱٬۲۸۱٬٥٥۱٬۹۹٤  الدخل الخاضع للضریبة 

 ) ۲۱٦٬۹۲٥٬٥۲۹( ) ۳۲۰٬۳۸۷٬۹۹۹(    تعدیالت الخسائر المرحلة
 ٦٥۰٬۷۷٦٬٥۸٦ ۹٦۱٬۱٦۳٬۹۹٥  الدخل الخاضع للضریبة المعدل 

    
 ۱۳۰٬۱٥٥٬۳۱۷ ۱۹۲٬۲۱۹٬۲٤۱  *٪۲۰بنسبة  للسنةضریبة الدخل المحملة  

 
للمساھمین   ارامكو السعودیة و، تاریخ اإلدراج في تداول، على  ۲۰۲۲دیسمبر    ۲۸٪ حتى  ۲۰بنسبة    الضریبي * قامت الشركة باحتساب الدخل

 ، وبعد ذلك تخضع الشركة للزكاة فقط. لشركة جدوى  األجانب
 

 وضع الشھادات والربوط النھائیة  ٥-۲۹
 

. لیس لدى الشركة أي طلبات ربوط مفتوحة لدى ھیئة  ۲۰۲۱دیسمبر    ۳۱قدمت الشركة إقرارات الزكاة وضریبة الدخل حتى السنة المنتھیة في  
من قبل   ۲۰۱٦دیسمبر  ۳۱. تم االنتھاء من ربوط الزكاة وضریبة الدخل حتى  ۲۰۲۲دیسمبر  ۳۱الزكاة والضریبة والجمارك ("الھیئة") كما في 

 الھیئة.  
 

 ملیون لایر سعودي وتمت تسویتھ.  ۰٬٦۳بمبلغ  ۲۰۱٦، أصدرت الھیئة ربًطا للسنة المالیة ۲۰۲۲خالل 
 

 أصل/ (التزام) ضریبة مؤجلة  ٦-۲۹
 

  (محمل) / دائن   

 
 ینایر  ۱في 

۲۰۲۲   
على الربح أو  

 على الدخل الشامل اآلخر  الخسارة 
دیسمبر   ۳۱في 

۲۰۲۲   
     

الضریبي والمحاسبي  فروقات الوعاء 
 - - ۲۸۷٬۲۱۲٬۰٥٤ ) ۲۸۷٬۲۱۲٬۰٥٤( للممتلكات والمصنع والمعدات 

 - ) ٥٬۲۹٥٬۰۷٦( ) ٤۸٬٥۷۳٬۷۳٥( ٥۳٬۸٦۸٬۸۱۱ مخصصات 
 - - ) ۱۷٦٬۹۰۸٬۹۹۰( ۱۷٦٬۹۰۸٬۹۹۰ خسائر مرحلة 
 - - ) ۱٬٥۸۷٬٦۸۳( ۱٬٥۸۷٬٦۸۳ عقود اإلیجار 

 - ) ٥٬۲۹٥٬۰۷٦( ٦۰٬۱٤۱٬٦٤٦ ) ٥٤٬۸٤٦٬٥۷۰( المجموع 
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 لوبریف  -شركة أرامكو السعودیة لزیوت األساس 
 (شركة مساھمة سعودیة)

 ۲۰۲۲دیسمبر   ۳۱للسنة المنتھیة في إیضاحات حول القوائم المالیة 
 (جمیع المبالغ بالریاالت السعودیة ما لم یذكر غیر ذلك) 

 

٤۳ 

 (تتمة) الزكاة وضریبة الدخل  ۲۹
 

  (محملة) / دائنة  

 ۲۰۲۱ینایر  ۱في  
على الربح أو  

 ۲۰۲۱دیسمبر  ۳۱في  على الدخل الشامل اآلخر  الخسارة 
     

فروقات الوعاء الضریبي والمحاسبي للممتلكات  
 ) ۲۸۷٬۲۱۲٬۰٥٤( - ) ۲۸۷٬۲۱۲٬۰٥٤( - والمصنع والمعدات 

 ٥۳٬۸٦۸٬۸۱۱ ٥٬۲۹٥٬۰۷٦ ٤۸٬٥۷۳٬۷۳٥ - مخصصات 
 ۱۷٦٬۹۰۸٬۹۹۰ - ۱۷٦٬۹۰۸٬۹۹۰ - خسائر مرحلة 
 ۱٬٥۸۷٬٦۸۳ - ۱٬٥۸۷٬٦۸۳ - عقود اإلیجار 

 ) ٥٤٬۸٤٦٬٥۷۰( ٥٬۲۹٥٬۰۷٦ ) ٦۰٬۱٤۱٬٦٤٦( - المجموع 
 

 المنتھیتین في:تسویة مصروف ضریبة الدخل والربح المحاسبي للسنتین  ۲۹-۷
 

 ۲۰۲۲ ۲۰۲۱ 
   

  ۱٬٦۹۱٬٤۲۹٬۷۰۲ ۲٬۱۳۱٬٦۰۹٬٦٤٤ الدخل قبل الزكاة وضریبة الدخل 
   

  ۳۳۸٬۲۸٥٬۹٤۰ ٤۲٦٬۳۲۱٬۹۲۹ ) ٪۲۰: ۲۰۲۱( ٪۲۰ضریبة الدخل بمعدل ضریبة الشركات بنسبة 
   

 األرباح الخاضعة للضریبة: التأثیر الضریبي للمبالغ غیر القابلة للخصم (خاضعة للضریبة) عند احتساب  
   

   ٪۳۰ -٪ ۲۹٬۰۷نسبة الملكیة للمساھم السعودي غیر الخاضعة للضریبة بواقع 
)۲۰۲۱ :۲۹٬۰۷٪ (  )۱۲۷٬۸۹٦٬٥۷۹ ( )۹۸٬۳٤۹٬۸۷۱ (  

  ۲۱۸٬۷۳۸٬٤٤۳ ) ۳۲۷٬۹۱۳٬٤۸۲(  ممتلكات ومصنع ومعدات 
  ) ٤۸٬۹۰۹٬٦۹۸( ٤۹٬۷۳۸٬٤٤٥  مخصصات 

  ) ۲۲۰٬۲۹٤٬۰۹٦( ۱۱۲٬۸۳٥٬۹۱۰  خسائر مرحلة 
  ) ۲٬۲۷۳٬۹۰۱( ۸۸٦٬۰۳۳  بالصافي  -فوائد ومدفوعات اإلیجار 

 ۳٬۱۰۰٬۱٤٦ ) ۱٬۸۹٤٬٦٦۱(  أخرى
  ۱۹۰٬۲۹٦٬۹٦۳ ۱۳۲٬۰۷۷٬٥۹٥  ) ٪۱٦: ۲۰۲۱( ٪۹بمتوسط معدل ضریبة الدخل الفعلي بنسبة 

 
 األدوات المالیة  ۳۰

 
  قیاس القیمة العادلة لألدوات المالیة  ۳۰-۱

 
 العادلة المثبتة قیاسات القیمة  )أ

 
یخ  القیمة العادلة ھي السعر الذي یمكن قبضھ من بیع أصل أو دفعھ لتحویل التزام في معاملة منتظمة بین األطراف المشاركة في السوق في تار

ادلة لاللتزام مخاطر  القیاس في السوق الرئیسیة أو، في حالة عدم وجودھا، في أفضل سوق یكون متاحاً للشركة في ذلك التاریخ. تعكس القیمة الع
 عدم الوفاء بھ. 

 
عادلة  عند قیاس القیمة العادلة للموجودات أو المطلوبات، تستخدم الشركة بیانات السوق التي یمكن رصدھا بأقصى قدر ممكن. یتم تصنیف القیم ال

 أسالیب التقییم على النحو التالي: إلى مستویات مختلفة في التسلسل الھرمي للقیمة العادلة على أساس المدخالت المستخدمة في 
 

 : األسعار المدرجة (غیر المعدلة) في األسواق النشطة للموجودات أو المطلوبات المماثلة. ۱المستوى  •
التي یمكن رصدھا لألصل أو االلتزام بشكل مباشر (مثال: األسعار)    ۱: المدخالت بخالف األسعار المدرجة ضمن المستوى  ۲المستوى   •

 (مثال: مستمدة من األسعار).أو غیر مباشر 
 : مدخالت للموجودات أو المطلوبات التي ال تستند إلى بیانات سوق یمكن رصدھا (مدخالت ال یمكن رصدھا). ۳المستوى  •

 
باستثناء األدوات  ، یتم حالیاً تصنیف جمیع الموجودات والمطلوبات المالیة للشركة وقیاسھا بالتكلفة المطفأة،  ۲۰۲۱و  ۲۰۲۲دیسمبر    ۳۱كما في  

لیة باستثناء  المالیة المشتقة بالقیمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة. وعالوة على ذلك، فإن القیمة الدفتریة لجمیع الموجودات والمطلوبات الما
 ة العادلة في كل تاریخ تقریر. األدوات المالیة المشتقة بالقیمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة المصنفة بالتكلفة المطفأة تقارب القیم

  

 لوبریف  -شركة أرامكو السعودیة لزیوت األساس 
 (شركة مساھمة سعودیة)

 ۲۰۲۲دیسمبر   ۳۱للسنة المنتھیة في إیضاحات حول القوائم المالیة 
 (جمیع المبالغ بالریاالت السعودیة ما لم یذكر غیر ذلك) 

 

٤٤ 

 (تتمة) األدوات المالیة  ۳۰
 

   أسلوب التقییم )ب
 

المقابل   التقییم المطبقة من قبل الطرف  قیاسیة للتسعیر اآلجل باستخدام القیمة الحالیة للتدفقات النقدیة المستقبلیة    استخدام نماذج تتضمن أسالیب 
   المقدرة بناًء على منحنیات العائد التي یمكن رصدھا.

 

  ود أن عادة ما تشمل معامالت مقایضة أسعار الفائدة طرفین مقابلین، شركة (أو منشأة أخرى) ومؤسسة مالیة. یتطلب النوع األكثر شیوًعا من العق
عادلة لاللتزام  یدفع أحد األطراف سعر فائدة ثابتًا لمدة العقد، بینما یدفع الطرف اآلخر سعر فائدة متغیًرا لنفس المدة. لذلك یجب أن تعكس القیمة ال
سداد االئتمان)  مخاطر عدم األداء، ویتم اشتقاق تعدیالت المخاطر الخاصة باألطراف المقابلة (بما في ذلك االفتراضات حول معدالت التخلف عن  

  في القوائم المالیة.   ۲من تصنیف مخاطر االئتمان الذي تحدده اإلدارة. تم تصنیف جمیع ھذه العقود على أنھا المستوى 
 

  إطار إدارة المخاطر  ۳۰-۲
 

الشركة إلدارة المخاطر بشكٍل عام  تتحمل اإلدارة العلیا المسؤولیة الكاملة عن تصمیم ومراقبة إطار إدارة المخاطر لدى الشركة. یركز برنامج  
لمخاطر من قبل  على عدم إمكانیة التنبؤ بأوضاع األسواق المالیة ویسعى إلى الحد من اآلثار السلبیة المحتملة على األداء المالي للشركة. تتم إدارة ا

 مجلس اإلدارة. 
 

اجھھا الشركة ووضع حدود وضوابط مالئمة لھا ومراقبتھا مع  إن سیاسات إدارة المخاطر لدى الشركة مصممة لتحدید وتحلیل المخاطر التي تو
ف  االلتزام بتلك الحدود. یتم فحص سیاسات وأنظمة إدارة المخاطر بشكٍل منتظم بما یعكس آثار التغیرات في ظروف السوق وأنشطة الشركة. تھد

نضبطة وبنّاءة، یستطیع من خاللھا كل موظف أن یدرك المھام  الشركة، من خالل تدریباتھا وإدارة المعاییر واإلجراءات، إلى خلق بیئة رقابیة م
 والمسؤولیات الملقاة على عاتقھ. 

 

خاطر فیما  تتولى إدارة الشركة مراقبة كیفیة قیام اإلدارة بااللتزام بسیاسات وإجراءات إدارة المخاطر في الشركة وفحص مدى كفایة إطار إدارة الم
. وتتولى إدارة المراجعة الداخلیة مساعدة لجنة المراجعة بالشركة في دورھا اإلشرافي. وتقوم إدارة المراجعة  یتعلق بالمخاطر التي تواجھھا الشركة

   الداخلیة بمراجعات منتظمة وبصفة خاصة على الضوابط واإلجراءات الرقابیة ویتم إبالغ النتائج إلى اإلدارة.
 

 لیة: تتعرض الشركة للمخاطر التالیة الناتجة عن األدوات الما
 

 مخاطر االئتمان  -
 مخاطر السیولة  -
 مخاطر السوق (مخاطر العملة ومخاطر سعر الفائدة على القیمة العادلة والتدفقات النقدیة ومخاطر األسعار) -

 

 مخاطر االئتمان  )أ
 

  المدینة القائمة من أطراف أخرى. تنشأ مخاطر االئتمان من النقد وما یماثلھ، والتعرضات االئتمانیة للعمالء بما في ذلك الذمم 
 

 إدارة المخاطر  •
 

ه األطراف  یطابق التصنیف المبین للتصنیفات العالمیة للبنوك التي تعدھا مودیز لخدمات المستثمرین. ال تتوقع اإلدارة أي خسائر من عدم انتظام ھذ 
 المقابلة في السداد. 

 

 الشركة بالنقد لدیھا: فیما یلي التصنیفات االئتمانیة للبنوك التي تحتفظ 
 

 ۲۰۲۱ ۲۰۲۲ التصنیف االئتماني 
   

A1 ۱٬۸۷٦٬۸۷۸٬۷۹۹ ۱٬۳۱٤٬۲۲٦٬٤۹۸ 
A3 ۳٥٬۰۸۹٬٦۹۰ ۳٤٬۹۸۰٬۰۰٤ 

 ۱٬۳٤۹٬۲۰٦٬٥۰۲ ۱٬۹۱۱٬۹٦۸٬٤۸۹ المجموع 
 

:  ۲۰۲۱دیسمبر  ۳۱الصندوق (ملیون لایر سعودي، نقًدا في  ۰٬۱۱، یمثل الرصید المتبقي من النقد وما یماثلھ، بمبلغ ۲۰۲۲دیسمبر   ۳۱كما في 
   ملیون لایر سعودي). ۰٬۲۸

 

وتدر إیرادات مالیة بمعدالت السوق السائدة. یتم تقدیر القیمة الدفتریة في   A1األجل لدى بنك یتمتع بتصنیف ائتماني  بالودائع قصیرةیتم االحتفاظ 
 تاریخ كل تقریر لتكون مماثلة لقیمتھا العادلة. 

 
خرى.  ابقة وعوامل أبالنسبة للذمم المدینة التجاریة، تقوم اإلدارة بتقییم الجودة االئتمانیة للعمالء، مع األخذ في االعتبار مركزھم المالي والخبرة الس

   یتم مراقبة االلتزام بالحدود االئتمانیة للعمالء بشكل منتظم من قبل اإلدارة.
 

م قسم الرقابة  بالنسبة للبنوك، یتم قبول األطراف المصنفة ائتمانیاً بشكل مستقل والتي تتمتع بتصنیفات جیدة. وبالنسبة للذمم المدینة التجاریة، یقو
الجودة االئتمانیة للعمالء، مع األخذ في االعتبار مركزھم المالي وخبراتھم السابقة وعوامل أخرى. یتم تعیین حدود  على المخاطر الداخلیة بتقییم  

   . المخاطر الفردیة وفقًا للحدود التي تحددھا اإلدارة. یتم مراقبة االلتزام بحدود االئتمان من قبل العمالء بشكل منتظم من قبل اإلدارة
 

یوماً في تسدید المدفوعات التعاقدیة. یحدث التخلف عن    ۳۰زیادة كبیرة في مخاطر االئتمان إذا كان المدین قد تأخر ألكثر من  یُفترض حدوث  
یوماً من تاریخ استحقاقھا. وتقوم الشركة بتصنیف الذمم   ۹۰سداد الذمم المدینة التجاریة عندما یفشل الطرف المقابل في سداد دفعاتھ تعاقدیة خالل 

یوماً من تاریخ االستحقاق. وعندما یتم شطب الذمم المدینة،    ۳٦۰ینة لشطبھا عندما یفشل المدین في سداد مدفوعاتھ التعاقدیة لمدة تزید على  المد
  لدخل الشامل. اتستمر الشركة في ممارسة نشاط اإلنفاذ لمحاولة استرداد الذمم المدینة المستحقة. وعندما یتم استرداد المبالغ، یتم إثباتھا في قائمة 
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 لوبریف  -شركة أرامكو السعودیة لزیوت األساس 
 (شركة مساھمة سعودیة)

 ۲۰۲۲دیسمبر   ۳۱للسنة المنتھیة في إیضاحات حول القوائم المالیة 
 (جمیع المبالغ بالریاالت السعودیة ما لم یذكر غیر ذلك) 

 

٤٥ 

 (تتمة) األدوات المالیة  ۳۰
 

الشركة یتم شطب الموجودات المالیة عندما ال یكون ھناك توقع معقول باستردادھا، مثل إخفاق المدین في االلتزام بخطة السداد مع الشركة. تقوم  
العملیة وخلصت إلى عدم وجود توقع معقول الستردادھا.    بشطب الموجودات المالیة، كلیاً أو جزئیاً، عندما تكون قد استنفدت جمیع جھود االسترداد 

   عندما یتم استرداد المبالغ، یتم إثباتھا في قائمة الدخل الشامل. 
 

   االنخفاض في قیمة الموجودات المالیة •
 

 إن الحد األقصى للتعرض لمخاطر االئتمان للشركة كما في تاریخ التقریر ھو كما یلي: 
 

 ۲۰۲۱ ۲۰۲۲ إیضاح  
    

 ٤٬۷۳۷٬٥۰۱ ۳٬۲۹۹٬٥٥۱ ۸ ذمم مدینة لبرنامج تملیك وحدات سكنیة للموظفین 
 ۱۹٬۱۷٥٬۳۸٤ ۱۸٬۸۰٤٬۰۰۰ ۹ قروض للموظفین 
 ٤٥٤٬۹۹۷٬٥٦۳ ٦٦٤٬٤٦۳٬۲۷۷ ۱۱ أطراف خارجیة   -ذمم مدینة تجاریة 
  ٤۱۳٬۰۳۱٬٦۲۳ ۳٦۹٬۷٥۷٬٤٦۳ ۱۱ أطراف ذات عالقة   -ذمم مدینة تجاریة 

(المدرجة في المبالغ المدفوعة مقدماً والموجودات  الذمم المدینة األخرى 
  ٦٬۰۹٤٬۹۷٦ ۱٬۲۳۹٬۸۹۲ ۱۲ األخرى)

  ۱٤٥٬۷۲٦٬۰۳۰ ۱٤۸٬۲۰۰٬۱۹۲ ۱۳ قصیرة األجل   ودائع
  ۲۹٬۳۲۲٬۸۹٤ ۱۲۸٬۸۰۷٬۹٤٦ ۱٤ نقد لدى البنوك 

  ۱٬۳۱۹٬۸۸۳٬٦۰۸ ۱٬۷۸۳٬۱٦۰٬٥٤۳ ۱٤ ودائع ألجل 
  ۳٬۱۱۷٬۷۳۲٬۸٦٤ ۲٬۳۹۲٬۹٦۹٬٥۷۹  

 
شھًرا لتقییم االنخفاض في القیمة.    ۱۲الذمم المدینة األخرى ذات مخاطر ائتمان منخفضة، وبالتالي تم استخدام نموذج الخسارة المتوقعة لمدة  تعتبر  

 بناًء على تقییم اإلدارة لالنخفاض في القیمة، فإنھ ال یوجد أي مخصص مطلوب فیما یتعلق بھذه األرصدة لجمیع الفترات المعروضة. 
 

ر  للذمم المدینة التجاریة، تطبق الشركة النھج المبسط لرصد مخصص للخسائر االئتمانیة المتوقعة المنصوص علیھا في المعیار الدولي للتقری  بالنسبة
تجمیع  والذي یسمح باستخدام مخصص الخسارة المتوقعة على مدار عمر كافة الذمم المدینة. ولقیاس الخسائر االئتمانیة المتوقعة، یتم    ۹المالي رقم  

   الذمم المدینة التجاریة بناء على خصائص مخاطر االئتمان المشتركة وحاالت التخلف عن السداد. 
 

مصفوفة  تأخذ مصفوفة المخصصات في االعتبار الخسائر االئتمانیة التاریخیة ویتم تعدیلھا وفقًا لمتوسط معدالت االسترداد التاریخیة. تم تطویر  
حتمالیة التخلف عن السداد بناًء على اتجاھات التحصیل التاریخیة لعمالء الشركة والتصنیف االئتماني لألطراف  المخصصات باألخذ في االعتبار ا

لتعكس   الخسارة  تعدیل معدالت  یتم  السداد.  التخلف عن  الناجمة عن  والخسارة  ذات سمعة حسنة  ائتمان  قبل وكاالت تصنیف  العالقة من  ذات 
   ى العوامل االقتصادیة الكلي التي تؤثر على قدرة العمالء لتسویة الذمم المدینة.المعلومات الحالیة والمستقبلیة عل

 
ء على  كما تعتبر معدالت الخسارة التاریخیة أنھا تعكس المعلومات الحالیة والمستقبلیة حول عوامل االقتصاد الكلي التي تؤثر على قدرة العمال

التضخم وأسعار النفط ومعدل نمو الناتج المحلي اإلجمالي في الدول التي تبیع فیھا لبضائعھا لتكون أھم  تسویة الذمم المدینة. حددت الشركة معدل  
الخسارة  عوامل االقتصاد الكلي ذات الصلة بالمعلومات المستقبلیة التي من شأنھا التأثیر على مخاطر االئتمان للعمالء. وبالتالي، تعدل معدالت  

 ت المتوقعة في ھذه العوامل. التاریخیة بناًء على التغیرا
 

 یتم إثبات خسائر االنخفاض في القیمة للموجودات المالیة في قائمة الدخل الشامل كما یلي: 
 

 ۲۰۲۲  ۲۰۲۱ 
   

 ٤٬۸٤٥٬۹۰۰  ٥٬۷۲۷٬۱۸۳ )۱۱خسارة االنخفاض في قیمة الذمم المدینة التجاریة (إیضاح 
 

  

 لوبریف  -شركة أرامكو السعودیة لزیوت األساس 
 (شركة مساھمة سعودیة)

 ۲۰۲۲دیسمبر   ۳۱للسنة المنتھیة في إیضاحات حول القوائم المالیة 
 (جمیع المبالغ بالریاالت السعودیة ما لم یذكر غیر ذلك) 

 

٤٦ 

 (تتمة) األدوات المالیة  ۳۰
 

 التالي معلومات حول التعرض لمخاطر االئتمان والخسائر االئتمانیة المتوقعة للذمم المدینة التجاریة من العمالء الخارجیین: یقدم الجدول 
 

المتوسط المرجح   إجمالي القیمة الدفتریة   
 لمعدل الخسارة 

   مخصص الخسارة
 

 
۲۰۲۲دیسمبر  ۳۱  

   
      

 ۳٬٦٥۳٬٦٥٥ ٪۰٫٤٥ ۸۱۹٬۷۰۰٬٦٦۷ متداولة (غیر متأخرة السداد) 
 ۷۷٤٬۷٤۰ ٪۰٫٤٦ ۱٦۹٬٥۱۳٬٦۷۱ یوًما  ۹۰ - ۱متأخرة السداد من 
 ۲٬٦۲۱٬۸۹٦ ٪٦٫٥۱ ٤۰٬۲۷٤٬٥٤۱ یوًما  ۱۸۰ - ۹۱متأخرة السداد من 
 ۱٬۷۹٥٬٥۱۲ ٪۷٥٫٤٤ ۲٬۳۸۰٬۰۷۱ یوًما  ۳٦۰ - ۱۸۱متأخرة السداد من 

 ۲٬۲۳۲٬۹۲۱ ٪ ۱۰۰-٪۹٤٫۹٥ ۲٬۳٥۱٬۷۹۰ یوًما ۳٦۰متأخرة السداد ألكثر من 
 ۱۱٬۰۷۸٬۷۲٤  ۱٬۰۳٤٬۲۲۰٬۷٤۰ المجموع 

     
۲۰۲۱دیسمبر  ۳۱           

 ۳٬۹٥۱٬۷٤۲ ٪۰٬٥۲ ۷٥۹٬٤٦٦٬۰٦۲ متداولة (غیر متأخرة السداد) 
 ٥٦۹٬٤۷۰ ٪۰٬٥۳ ۱۰٦٬۸۹۹٬۹٦۷ یوًما  ۹۰ - ۱متأخرة السداد من 
 ٥٤٬۰٦۹ ٪۷٬٥۸ ۷۱۳٬٦٤۳ یوًما  ۱۸۰ - ۹۱متأخرة السداد من 
 ۷۷٦٬۲٦۰ ٪ ۱۰۰-٪۸۱٬۷٥ ۹٤۹٬٥۱٤ یوًما  ۳٦۰ - ۱۸۱متأخرة السداد من 

 ٥٬۳٥۱٬٥٤۱  ۸٦۸٬۰۲۹٬۱۸٦ المجموع 
 

، بلغ رصید الذمم المدینة التجاریة من  ۲۰۲۲دیسمبر    ۳۱لعمالء الشركات. كما في    السنةتتعلق الذمم المدینة التجاریة بالمبیعات التي تمت خالل  
 ۳٦۲٬۰٦ملیون لایر سعودي). شمل ھذا المبلغ على مبلغ    ٤۱۳٬۰۳:  ۲۰۲۱دیسمبر    ۳۱ملیون لایر سعودي (  ۳٦۹٬۷٦األطراف ذات العالقة  

السداد" و "غیر متأخر عن  السداد "من    ٦٬٥۳ملیون لایر سعودي  :  ۲۰۲۱دیسمبر    ۳۱یوًما" (  ۱۸۰إلى    ۹۱ملیون لایر سعودي متأخر عن 
  ۲٬۰۲:  ۲۰۲۱دیسمبر    ۳۱ملیون لایر سعودي (   ۰٬۹۷ملیون لایر سعودي "غیر متأخر عن السداد") وخسارة انخفاض في القیمة بمبلغ    ۷۲۱٬۰٦

وھي تعود إلى أطراف ذات عالقة من شركات لیس لدیھا تاریخ من التخلف عن السداد، وبالتالي یعتبر احتمال التخلف عن    ملیون لایر سعودي).
بالنسبة ألرصدة األطراف ذات العالقة، تطبق الشركة النھج المبسط لرصد مخصص للخسائر االئتمانیة المتوقعة، والذي یسمح  السداد ضئیالً. 

االئتمانیة المتوقعة على مدى العمر بناًء على مصفوفة المخصص. عالوة على ذلك، تعتبر أرصدة األطراف ذات  باستخدام مخصص الخسارة  
   مستحقة بعد في تاریخ كل تقریر مالي.أغلب األرصدة العالقة ذات مخاطر ائتمانیة منخفضة ولم تكن 

 
یوما. قد   ٦۰إلى  ۳۰التكلفة المطفأة وتستحق بشكل عام على فترات من الذمم المدینة التجاریة ھي عبارة عن موجودات مالیة غیر مشتقة محملة ب

لدى    تتأثر القیمة الدفتریة بالتغیرات في مخاطر االئتمان لألطراف المقابلة. لیس من سیاسة الشركة الحصول على ضمانات مقابل الذمم المدینة
ال تتركز  بدون ضمانات.  األرصدة  ھذه  فإن  وبالتالي  األخرى،  العربیة  األطراف  المملكة  في  للشركة  التجاریة  المدینة  الذمم  من  العظمى  غالبیة 

٪) من األرصدة المدینة التجاریة  ٥٥:  ۲۰۲۱دیسمبر    ۳۱٪ (٥٥، تبلغ نسبة أكبر خمسة عمالء للشركة  ۲۰۲۲دیسمبر    ۳۱السعودیة. كما في  
 القائمة. 

 
 مخاطر السیولة  )ب

 
صعوبات في تأمین السیولة الالزمة للوفاء باالرتباطات المتعلقة باألدوات المالیة. قد تنتج مخاطر  إن مخاطر السیولة ھي مخاطر مواجھة منشأة  

دوري    السیولة عن عدم القدرة على بیع أحد الموجودات المالیة بسرعة وبقیمة تقارب قیمتھا العادلة. تدار مخاطر السیولة عن طریق التأكد بشكل
الت ائتمانیة، للوفاء باالرتباطات المستقبلیة. على سبیل المثال، قد تنشأ تركیزات مخاطر السیولة من شروط  من توفر سیولة كافیة، من خالل تسھی

لتدفقات  سداد المطلوبات المالیة أو السحوبات البنكیة على المكشوف أو االعتماد على سوق معینة یتم فیھا تحقیق الموجودات السائلة. فیما یلي ا 
 لمخصومة: النقدیة التعاقدیة غیر ا

 
 المجموع  سنوات  ٥أكثر من  سنوات  ٥ - ۱من  سنة واحدة أو أقل  

     ۲۰۲۲دیسمبر  ۳۱كما في 
 ۲٬٦۲۱٬۸۸۷٬۱۸۸ ٦۹۳٬۳۱٥٬٥٦۰ ۱٬٦۳٤٬۹۹۰٬۹۲۰ ۲۹۳٬٥۸۰٬۷۰۸ قروض 

مصاریف مستحقة ومطلوبات أخرى (باستثناء  
 ۱۸۱٬۷۹۰٬٥۱۷ - - ۱۸۱٬۷۹۰٬٥۱۷ ضریبة القیمة المضافة مستحقة الدفع) 

 ٦۷٤٬٤۸۸٬٥۲۹ - - ٦۷٤٬٤۸۸٬٥۲۹ ذمم دائنة تجاریة 
 ۱٥۹٬۹۱۹٬٥۱۰ ۱۱۷٬۲۲٦٬۷۸٥ ۳۲٬۳٥۲٬۷۸۷ ۱۰٬۳۳۹٬۹۳۸ مطلوبات إیجاریة 

 ۱٬۱٦۰٬۱۹۹٬٦۹۲ ۱٬٦٦۷٬۳٤۳٬۷۰۷ ۸۱۰٬٥٤۲٬۳٤٥ ۳٬٦۳۸٬۰۸٥٬۷٤٤ 
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 لوبریف  -شركة أرامكو السعودیة لزیوت األساس 
 (شركة مساھمة سعودیة)

 ۲۰۲۲دیسمبر   ۳۱للسنة المنتھیة في إیضاحات حول القوائم المالیة 
 (جمیع المبالغ بالریاالت السعودیة ما لم یذكر غیر ذلك) 

 

٤۷ 

 (تتمة) األدوات المالیة  ۳۰
 

     ۲۰۲۱دیسمبر  ۳۱كما في 
 ۲٬٦۹٤٬۲۳۸٬۰۳٥ ۱٬۳٦۹٬۷٤٤٬۱۷٦ ۱٬۱۲٥٬۱۷٤٬٥۷۱ ۱۹۹٬۳۱۹٬۲۸۸ قروض 

 ۱۰٥٬۰۷۷٬۱۳۳ - - ۱۰٥٬۰۷۷٬۱۳۳ مصاریف مستحقة ومطلوبات أخرى 
 ۱٬۰۸٦٬٦۷۱٬۰۱٥ - - ۱٬۰۸٦٬٦۷۱٬۰۱٥ ذمم دائنة تجاریة 
 ۱۷۲٬۱٤۹٬۸۱۱ ۱۲٥٬۱۱۲٬٦۹۱ ۳٦٬٦۹۷٬۱۸۲ ۱۰٬۳۳۹٬۹۳۸ مطلوبات إیجاریة 

 ۱٬٤۰۱٬٤۰۷٬۳۷٤ ۱٬۱٦۱٬۸۷۱٬۷٥۳ ۱٬٤۹٤٬۸٥٦٬۸٦۷ ٤٬۰٥۸٬۱۳٥٬۹۹٤ 
 

ة األخرى  تدار مخاطر السیولة من خالل المتابعة المنتظمة بما یضمن توفر ما یكفي من الموارد المالیة والتسھیالت البنكیة والتسھیالت االئتمانی
 للوفاء بأي ارتباطات مستقبلیة للشركة. 

 
 مخاطر السوق  )ج

 
مما یؤثر    -مثل أسعار صرف العمالت األجنبیة وأسعار الفائدة وأسعار األسھم    -تؤثر التغیرات في أسعار السوق  مخاطر السوق ھي مخاطر أن  

على إیرادات الشركة أو قیمة مقتنیاتھا من األدوات المالیة. الھدف من إدارة مخاطر السوق ھو إدارة ومراقبة التعرض لمخاطر السوق ضمن  
. مخاطر السوق ھي مخاطر تقلب القیمة العادلة أو التدفقات النقدیة المستقبلیة ألداة مالیة نتیجة لتغیرات في أسعار  حدود مقبولة، مع تحسین العوائد

ضاربة  أرباح السوق أو أسعار السوق لألوراق المالیة بسبب تغیر في معدل االئتمان للمصدر أو األداة أو تغیر في انطباعات السوق أو أنشطة الم 
ى األوراق المالیة والسیولة في السوق. تكون مخاطر السوق من ثالثة أنواع من المخاطر: مخاطر العملة ومخاطر سعر  والعرض والطلب عل

 الفائدة ومخاطر األسعار األخرى. 
 

 مخاطر العملة  )۱
 

تنشأ   األجنبیة.  العمالت  أسعار صرف  في  التغیرات  بسبب  المالیة  األداة  قیمة  تقلب  مخاطر  العملة ھي  تقویم  مخاطر  یتم  عندما  العملة  مخاطر 
إن معامالت الشركة مقومة بشكل رئ  للشركة.  الوظیفیة  العملة  المثبتة بعملة غیر  المستقبلیة والموجودات والمطلوبات  التجاریة  یسي  المعامالت 

ناشئة عن المعامالت المقومة بعمالت  باللایر السعودي والدرھم اإلماراتي والیورو والدوالر األمریكي. تعتقد اإلدارة أنھ ال توجد مخاطر عملة  
 مربوطة باللایر السعودي. 

 
 إن تعرض الشركة لمخاطر العملة الناشئة عن العمالت غیر المرتبطة باللایر السعودي ال یعد جوھریاً في ھذه القوائم المالیة. 

 
 مخاطر سعر الفائدة  )۲

 

التقلبات في أسعار الفائدة السائدة على المركز المالي للشركة وتدفقاتھا النقدیة.    إن مخاطر سعر الفائدة ھي التعرض لمخاطر مختلفة مرتبطة بتأثیر
وبات التي  تقوم الشركة بإدارة مخاطر سعر الفائدة من خالل المراقبة المنتظمة لجداول أسعار الفائدة لألدوات المالیة التي تحمل فائدة. إن المطل

بنكیة، تكون بمعدالت فائدة متغیرة تخضع إلعادة التسعیر. تراقب اإلدارة التغیرات    قروضساس  تحمل فائدة الخاصة بالشركة، والتي ھي في األ
  في سعر الفائدة وتعتقد أن مخاطر القیمة العادلة على الشركة لیست جوھریة. لدى الشركة ودائع قصیرة األجل وودائع ألجل وموجودات مالیة

 تحمل فائدة في نھایة فترة التقریر. 
 

 بیان معدل الفائدة لألدوات المالیة للشركة التي تحمل فائدة كما تم التقریر عنھا إلدارة الشركة: فیما یلي 
 

 ۲۰۲۲ ۲۰۲۱ 
   

 ۲٬۲٥۰٬۰۰۰٬۰۰۰  ۲٬۱۰٤٬۸٥۹٬٥۹۱ قروض مطلوبات مالیة، بشكل رئیسي ال
 

 ۲۰۲۲بمعدالت متغیرة، مما یعرض الشركة لمخاطر سعر الفائدة للتدفقات النقدیة. خالل    قروض تنشأ مخاطر أسعار الفائدة الرئیسیة للشركة من ال
 الشركة بأسعار متغیرة مقومة بشكل أساسي باللایر السعودي والدوالر األمریكي.  قروض، كانت ۲۰۲۱و
  

 لوبریف  -شركة أرامكو السعودیة لزیوت األساس 
 (شركة مساھمة سعودیة)

 ۲۰۲۲دیسمبر   ۳۱للسنة المنتھیة في إیضاحات حول القوائم المالیة 
 (جمیع المبالغ بالریاالت السعودیة ما لم یذكر غیر ذلك) 

 

٤۸ 

 (تتمة) األدوات المالیة  ۳۰
 

وحدة أساس مع بقاء جمیع المتغیرات األخرى ثابتة، ستزید / تنقص    ۱۰۰مقدار  ، إذا ما كانت أسعار الفائدة أعلى / أقل ب۲۰۲۲دیسمبر    ۳۱في  
 ملیون لایر سعودي). ۲۲٬٥۰: ۲۰۲۱دیسمبر   ۳۱ملیون لایر سعودي ( ۲۱٬۰٥الفائدة المستقبلیة على القروض القائمة بمبلغ 

 
 التحول من سعر اللیبور إلى األسعار الخالیة من المخاطر 

 

الفائدة السائد بین البنوك (إیبور) إصالًحا واستبداًال لمعاییر معدالت الفائدة من قبل المنظمین العالمیین. لدى الشركة عقد واحد  یمثل إصالح سعر  
  ٥۲٦٫۲۱  مبلغبمعدل سعر الفائدة السائد بین البنوك في لندن بالدوالر األمریكي ("معدل اللیبور بالدوالر األمریكي") لالقتراض طویل األجل ب

 .۲۰۲۲دیسمبر  ۳۱ون لایر سعودي وھو معّرض ألثر سعر اللیبور كما في ملی
 

لی بالدوالر األمریكي،  اللیبور  القائم على معدل  المقابل حول عقد االقتراض  التفاوض مع الطرف  التحول األولیة، سیتم إعادة  عكس  وفقًا لخطة 
 المعدالت البدیلة، أي معدل التمویل المضمون للیلة واحدة ألجل. 

 
ن تؤثر  جزء من استراتیجیة إدارة مخاطر الشركة، تستخدم الشركة األدوات المالیة إلدارة التعرضات الناشئة عن تغیر أسعار الفائدة التي یمكن أك

 على قائمة الدخل الشامل. لدى لشركة مقایضات أسعار الفائدة المشار إلیھا بمعدل اللیبور بالدوالر األمریكي. 
 

  ون ھناك أي أثر على مقایضات سعر الفائدة للشركة بسبب التغییر في معدل اللیبور بالدوالر األمریكي.قیمت الشركة أنھ لن یك
 

 مخاطر األسعار  )۳
 

(غیر تلك  مخاطر األسعار ھي مخاطر تعرض القیمة العادلة أو التدفقات النقدیة المستقبلیة ألداة مالیة للتقلبات نتیجة للتغیرات في أسعار السوق  
ا أو  الناتجة عن معدل العمولة الخاصة أو مخاطر العملة) سواء كانت تلك التغیرات ناتجة عن عوامل خاصة باألدوات المالیة الفردیة أو ُمصدرھ
 . عوامل تؤثر على جمیع األدوات المالیة المماثلة والمتاجر بھا في السوق. لیس لدى الشركة أي أدوات مالیة خاضعة لمخاطر األسعار األخرى

 
 إدارة رأس المال  )د

 

قیمة   وزیادة  أعمالھا  لدعم  مناسبة  مال  رأس  نسب  على  الحفاظ  ھو ضمان  المال  رأس  إدارة  من  الشركة  إلیھ  تسعى  الذي  الرئیسي  الھدف  إن 
ملیون    ٥٬۰۸۳المساھمین. تتم إدارة رأس المال من قبل مجلس اإلدارة. یشمل ھیكل رأس المال جمیع مكونات حقوق الشركات البالغ مجموعھا  

ملیون لایر سعودي). تدیر الشركة ھیكل رأس المال وتقوم بتعدیلھ في ضوء    ٤٬۲٤٥:  ۲۰۲۱دیسمبر    ۳۱(   ۲۰۲۲دیسمبر    ۳۱لایر سعودي في  
ین  ساھم التغیرات التي تطرأ على الظروف االقتصادیة. للحفاظ على أو تعدیل ھیكل رأس المال، قد تقوم الشركة بتعدیل دفعات توزیعات األرباح للم

 أو إعادة رأس المال إلى المساھمین أو إصدار أسھم جدیدة. 
 

 تقوم الشركة بمراقبة رأس المال على أساس نسبة المدیونیة. یتم حساب ھذه النسبة بقسمة صافي الدین على مجموع رأس المال. 
 

 ۲۰۲۲ ۲۰۲۱ 
   

 ۲٬۲٥۰٬۰۰۰٬۰۰۰ ۲٬۱۰٤٬۸٥۹٬٥۹۱   قروض
 ۱۱۲٬۸۰۲٬۹۹۲ ۱۰۷٬۷۹۱٬۲۰٥ مطلوبات إیجاریة 

 ) ۱٤٥٬۷۲٦٬۰۳۰( ) ۱٤۸٬۲۰۰٬۱۹۲( ناقصاً: الودائع قصیرة األجل 
 ) ۱٬۳٤۹٬٤۸٦٬٥۰۲( ) ۱٬۹۱۲٬۰۷۸٬٤۸۹(   ناقًصا: النقد وما یماثلھ

 ۸٦۷٬٥۹۰٬٤٦۰ ۱٥۲٬۳۷۲٬۱۱٥ صافي الدین (أ) 
   

 ٤٬۲٤٤٬٥٤٦٬۲٤۸ ٥٬۰۸۲٬۸۳۱٬٥۸٦ حقوق المساھمین (ب) 
 ٥٬۱۱۲٬۱۳٦٬۷۰۸ ٥٬۲۳٥٬۲۰۳٬۷۰۱ ب) مجموع رأس المال (أ + 

 ٪ ۱۷ ٪۳ نسبة المدیونیة (أ / (أ + ب)) 
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 لوبریف  -شركة أرامكو السعودیة لزیوت األساس 
 (شركة مساھمة سعودیة)

 ۲۰۲۲دیسمبر   ۳۱للسنة المنتھیة في إیضاحات حول القوائم المالیة 
 (جمیع المبالغ بالریاالت السعودیة ما لم یذكر غیر ذلك) 

 

٤۹ 

 (تتمة) األدوات المالیة  ۳۰
 
 صافي الدین  )ه

 
  ۲۰۲۲ ۲۰۲۱ 
    

 ۱٤٥٬۷۲٦٬۰۳۰ ۱٤۸٬۲۰۰٬۱۹۲  الودائع قصیرة األجل 
 ۱٬۳٤۹٬٤۸٦٬٥۰۲ ۱٬۹۱۲٬۰۷۸٬٤۸۹  نقد وما یماثلھ 

 ) ۱۱۲٬۸۰۲٬۹۹۲( ) ۱۰۷٬۷۹۱٬۲۰٥(  مطلوبات إیجاریة 
 ) ۲٬۲٥۰٬۰۰۰٬۰۰۰( ) ۲٬۱۰٤٬۸٥۹٬٥۹۱(    قروض

 ) ۸٦۷٬٥۹۰٬٤٦۰( ) ۱٥۲٬۳۷۲٬۱۱٥(  صافي الدین 
 

 الشركة معدالت فائدة متغیرة.   قروضتحمل 
 

 صافي تسویة الدین  )و
 

 المجموع  عقود اإلیجار    قروض نقد وما یماثلھ  الودائع قصیرة األجل  
      

 ) ۱٬٥۹۸٬۸٥٦٬٥۸۲( ) ۱۱۷٬٦٤۰٬٤۸٦( ) ۲٬۱٥٤٬۰٦۷٬۲۰۰( ٦۷۲٬۸٥۱٬۱۰٤ -   ۲۰۲۱ینایر  ۱
 ۸۰٦٬٥٦۹٬۳۷۹ ۱۰٬۱۷۷٬۳۹٤ ) ۲٥٬۹٦۹٬٤٤۳( ٦۷٦٬٦۳٥٬۳۹۸ ۱٤٥٬۷۲٦٬۰۳۰ التدفقات النقدیة 

 ) ٦۹٬۹٦۳٬۳٥۷( - ) ٦۹٬۹٦۳٬۳٥۷( - - القروض فائدة على 
 ) ٥٬۳۳۹٬۹۰۰( ) ٥٬۳۳۹٬۹۰۰( - - - فائدة على مطلوبات إیجاریة 

 ) ۸٦۷٬٥۹۰٬٤٦۰( ) ۱۱۲٬۸۰۲٬۹۹۲( ) ۲٬۲٥۰٬۰۰۰٬۰۰۰( ۱٬۳٤۹٬٤۸٦٬٥۰۲ ۱٤٥٬۷۲٦٬۰۳۰ ۲۰۲۱دیسمبر  ۳۱
 ۷۸٤٬٥٤۰٬۹٦۱ ۱۰٬۰۷۹٬۱۱۰ ۲۰۹٬۳۹٥٬۷۰۲ ٥٦۲٬٥۹۱٬۹۸۷ ۲٬٤۷٤٬۱٦۲ التدفقات النقدیة 

 ) ٦٤٬۲٥٥٬۲۹۳( - ) ٦٤٬۲٥٥٬۲۹۳( - - القروض فائدة على 
 ) ٥٬۰٦۷٬۳۲۳( ) ٥٬۰٦۷٬۳۲۳( - - - فائدة على مطلوبات إیجاریة 

 ) ۱٥۲٬۳۷۲٬۱۱٥(  ) ۱۰۷٬۷۹۱٬۲۰٥(  ) ۲٬۱۰٤٬۸٥۹٬٥۹۱(  ۱٬۹۱۲٬۰۷۸٬٤۸۹ ۱٤۸٬۲۰۰٬۱۹۲  ۲۰۲۲دیسمبر  ۳۱
 

   ارتباطات ومطلوبات محتملة ۳۱
 

 ارتباطات  ۳۱-۱
 

: ۲۰۲۱دیسمبر    ۳۱ملیون لایر سعودي (  ٤۱٦٬۷٦، كان لدى الشركة ارتباطات رأسمالیة قائمة بمبلغ  ۲۰۲۲دیسمبر    ۳۱كما في   )أ
 ملیون لایر سعودي) فیما یتعلق بإضافات إلى ممتلكات ومصنع ومعدات في مصفاتي جدة وینبع.  ۲۹۲٬۳٥

 
 مطلوبات محتملة  ۳۱-۲

 
دیسمبر    ۳۱ملیون لایر سعودي (  ۳۱٬۲، بلغت خطابات الضمان الصادرة عن البنوك نیابة عن الشركة  ۲۰۲۲دیسمبر    ۳۱كما في   )أ

دیسمبر    ۳۱ملیون لایر سعودي (  ٤۱٬٤لایر سعودي) وخطابات االعتماد الصادرة عن البنوك نیابة عن الشركة    ملیون  ۱۱٬۳۲:  ۲۰۲۱
 ملیون لایر سعودي) لمتطلبات أعمالھا المختلفة.  ٤٬۹: ۲۰۲۱

 
  اإلجرائیة  سسملیون لایر سعودي. بعد التقییم على األ  ۲۲۲٬٥۲رقع مقاول في مشروع توسعة ینبع مطالبات وطلبات استئناف بمبلغ   )ب

  في  مخصص   أي  رصد  یتم  لم  لذلك  إیجابیة،   نتیجة  الشركة  تتوقع.  االستئناف  وطلبات  المطالبات  ھذه  اإلدارة  رفضت  والموضوعیة، 
 . المالیة  القوائم

 
  عقود إیجار قصیرة األجل  ۳۱-۳

 
 ملیون لایر سعودي).  ۱۰٬۸: ۲۰۲۱دیسمبر  ۳۱مبلغ ال شيء ( ۲۰۲۲دیسمبر  ۳۱یبلغ ارتباط عقود اإلیجار قصیرة األجل كما في 

  

 لوبریف  -شركة أرامكو السعودیة لزیوت األساس 
 (شركة مساھمة سعودیة)

 ۲۰۲۲دیسمبر   ۳۱للسنة المنتھیة في إیضاحات حول القوائم المالیة 
 (جمیع المبالغ بالریاالت السعودیة ما لم یذكر غیر ذلك) 

 

٥۰ 

 القطاع التشغیلي  ۳۲
 
د  یتمثل نشاط الشركة في إنشاء وامتالك وتشغیل مصافي تكریر زیوت التشحیم وشراء وبیع ونقل وتسویق واستیراد وتصدیر زیوت التشحیم والموا

ومشتقاتھا. تعمل الشركة في منطقة جدة وینبع بالمملكة العربیة السعودیة ولدیھا  المضافة ومواد خلط زیوت التشحیم والمنتجات البترولیة األخرى 
   .عملیات في الحمریة في اإلمارات العربیة المتحدة. وألغراض إداریة، تم تنظیم الشركة كوحدة عمل واحدة تتماشى مع نشاط أعمالھا الرئیسي

 
نفیذي ھم المسؤولین الرئیسیین عن اتخاذ القرارات التشغیلیة ومسؤولین عن اتخاذ  قررت الشركة أن مجلس إدارة الشركة والرئیس والمدیر الت 

یة للشركة  القرارات المتعلقة بتخصیص الموارد وتقییم أداء الشركة. یقوم المسؤول الرئیسي عن اتخاذ القرارات التشغیلیة بمراقبة النتائج التشغیل 
ییم أداء أعمال الشركة. یقوم المسؤول الرئیسي عن اتخاذ القرارات التشغیلیة بتقییم األداء  ككل بغرض اتخاذ القرارات بشأن تخصیص الموارد وتق

   ة.على أساس اإلیرادات ومجموع نفقات التشغیل واألرباح قبل الفائدة والضریبة واالستھالك واإلطفاء وصافي الدخل والعائد على حقوق الملكی
 

. تقع موجودات الشركة من ممتلكات ومصنع ومعدات في المملكة  ۲٤ات الشركة في إیضاح رقم  تم اإلفصاح عن المعلومات الجغرافیة إلیراد
  .۲۳٪. انظر اإلیضاح رقم ۱۰العربیة السعودیة. إن أرامكو السعودیة ھي العمیل الرئیسي للشركة حیث یتجاوز حد اإلیرادات 

 
   تعدیل یتعلق بالقوائم المالیة السنویة المراجعة ۳۳

 
اتفاقیات مع أرامكو السعودیة لشراء اللقیم الالزم لمصافي الشركة في جدة وینبع ولتورید بعض المنتجات الثانویة إلى أرامكو السعودیة    الشركة  لدى

  عودیة بعد معالجة اللقیم واستخراج زیوت األساس للبیع لعمالئھا اآلخرین. قررت الشركة في الفترة الحالیة حساب ھذه المعامالت مع أرامكو الس
یة  بشكل منفصل كمشتریات من اللقیم ومبیعات المنتجات الثانویة. ھذا على أساس قدرة الشركة على السیطرة والحصول على منافع اقتصادیة جوھر

ھذه المعامالت  ل  واتخاذ القرارات المتعلقة باللقیم المستخدم ومزیج المنتجات المنتجة التي تختلف اختالفًا جوھریًا عن اللقیم الذي تم شراؤة. تم تسجی
   مع أرامكو السعودیة سابقًا على أساس صافي متحصالت مبیعات المنتجات الثانویة المسجلة مقابل مشتریات اللقیم.

 
 التاریخ. المنتھیة في ذلك وللسنة لیس للتغییر أي أثر على قائمة المركز المالي وقائمة التغیرات في حقوق الملكیة وقائمة التدفقات النقدیة كما في 

 
 :۲۰۲۱دیسمبر  ۳۱یوضح الجدول التالي تأثیر تعدیل اإلیرادات وتكلفة مبالغ اإلیرادات في قائمة الدخل الشامل للسنة المنتھیة في 

 
         كما ُعّدلت  التعدیل  كما أدرجت سابقًا  

    ۲۰۲۱دیسمبر  ۳۱قائمة الدخل الشامل للسنة المنتھیة في 
 ۸٬۸٤٦٬۷۲٦٬۸۳۷ ۲٬۰۸٦٬۳۲۷٬۸۷۷ ٦٬۷٦۰٬۳۹۸٬۹٦۰ إیرادات 

 ) ٦٬۸۰٤٬۹٥۰٬۲۰۹( ) ۲٬۰۸٦٬۳۲۷٬۸۷۷( ) ٤٬۷۱۸٬٦۲۲٬۳۳۲( تكلفة اإلیرادات 
 ۲٬۰٤۱٬۷۷٦٬٦۲۸ - ۲٬۰٤۱٬۷۷٦٬٦۲۸ إجمالي الربح 
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